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1

การใชสารชะลอการเจริญเติบโตในการผลิตบานชื่นหน ู(Zinnia angustifolia Kunth)
เปนไมดอกกระถาง

Growth Retardants Application on Classic Zinnia (Zinnia angustifolia Kunth) as
Commercial Pot Plant

ค ํานํ า

จากการเปล่ียนแปลงสภาพความเปนอยู และสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน ทํ าใหมี
ความตองการในการใชไมดอกไมประดับตางๆ ท่ีมีคุณภาพดีทัดเทียมกับการผลิตไมดอกไมประดับใน
ตางประเทศ  เนื่องจากสภาพที่อยูอาศัยปจจุบันบานเรือนเล็กลงมักจะไมมีที่ปลูกตนไมมากมาย ผูอยู
อาศัยจึงตองการหาตนไมท่ีมีความสวยงามมาประดับตกแตงบานเรือนมากกวาท่ีจะปลูกดวยตัวเอง  
ในการผลิตไมกระถางในประเทศไทยสวนใหญทํ าโดยเกษตรกรท่ีอาศัยประสบการณและเรียนรูดวยตัว
เอง การผลิตจึงมักจะค ํานึงในเรื่องของปริมาณการผลิตมากกวาคุณภาพของไมดอกกระถาง ดังนั้นการ
พัฒนาการผลิตไมดอกกระถางนาจะมีการผลิตไมดอกกระถางใหไดท้ังปริมาณและคุณภาพใหดีข้ึนควบคู
กันโดยอาศัยความรูทางวิชาการ เชน การเลือกพันธุ        การเตรียมตนพันธุ การปลูก การใหปุย และ
เทคนิควิธีการตางๆ ที่ควบคุมปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช เชน การใชสารควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืช ท่ีทํ าใหไมดอกกระถางที่มีอายุการบานของดอกยาวนาน มีขนาดดอกและรูปทรงที่เหมาะ
กับกระถางจะทํ าใหไมดอกกระถางมี คุณคามากขึ้น การศึกษาการผลิตไมดอกกระถางควรค ํานึงถึงการ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด ตนทุนการผลิต ซ่ึงจะทํ าใหผูบริโภคไดไมดอกกระถางที่มีคุณภาพดีและ
ราคายอมเยา บานชื่นหนู (Zinnia angustifolia Kunth) เปนไมดอกที่นาจะมีศักยภาพในการผลิตเปนไม
ดอกกระถางชนิดหนึ่ง   เนื่องจาก เปนไมดอกท่ีมีความสวยงาม ปลูกเลี้ยงงาย เจริญเติบโตไดดี แมจะอยู
ในสภาพดินเลว สามารถทนตออุณหภูมิต่ํ าในฤดูหนาว และ อุณหภูมิสูงในฤดูรอน รวมท้ังมีความทนทาน
ตอโรค powder mildew, leaf-curl virus (Swarup, 1967) มีระยะเวลาออกดอกนาน 2 - 3.5 เดือน 
ดอกออกเปนชอ มีท้ังสีสม เหลือง และขาว (กิตติพันธ, 2531) เมื่อเราน ําบานชื่นหนูมาปลูกลงใน
กระถาง ในฤดูฝน พืชมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ทํ าใหมีความสูงไมเหมาะกับกระถาง และทรงพุมที่แผ
กวางเกินไป ลํ าตนหักลมไดงายดูแลรักษาลํ าบาก

ในการผลิตพืชนอกจาก ดิน ปุย และนํ้ า ตางประเทศยังนิยมใชสารชะลอการเจรญิเติบโตเพื่อผลิต
พืชใหมีคุณภาพดี สารชะลอการเจรญิเติบโตเปนสารอนิทรยีสังเคราะหท้ังหมด (สมเพียร, 2525) คุณ
สมบตัหิลักของสารในกลุมนี้คือชะลอการแบงเซลลและการยืดตัวของเซลลบริเวณ    ใตปลายยอดของก่ิง
พืช จึงทํ าใหพืชท่ีไดรับสารนี้จะมีความสูงนอยกวาปกติ ไมดอกไมประดับสํ าหรับปลูกในกระถางหลาย
ชนิดตอบสนองตอการใชสารชะลอการเจริญเติบโตไดด ี (พีรเดช,2529) วัตถุประสงคการใชสารชะลอ
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การเจริญเติบโตนิยมใชในการลดความสูงของพืชเพื่อปรับปรุงคุณภาพไมดอกหรือเพื่อทํ าเปนไมดอก
กระถางประดับตกแตงบนโตะทํ างาน (นพดล, 2537) ซึ่งวิธีการใชสาร มีทั้งการฉีดพน และราดลงดิน 
(สมเพียร, 2525) นอกจากจะมีผลในการลดความสูงของพืชแลว ยังมีประโยชนทางดานอื่นอีกเชน การ
ออกดอก การติดผล การทนแลงของพืชและการเพิ่มผลผลิตพืชผัก ทํ าใหใบเขียวเขมและหนา ปจจุบันได
มีการผลิตสารชะลอการเจริญ เติบโตหลายชนิดขึ้นมาใชประโยชนตางๆ ทางการเกษตรอยางกวางขวางใน
การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของพืชหลายชนิด (สมบุญ, 2544) อยางไรก็ตามการน ําสารมาใชประโยชน
ในการผลิตไมดอกไมประดับควรศึกษารายละเอียดทุกครั้งกอนน ําไปปฏิบัติจริง เนื่องจากสารเหลานั้นใช
วาจะใชไดกับพืชชนิดเดียวกันโดยใหผลเหมือนกัน พืชตางพันธุอาจจะตอบสนองตอสารไมเหมือนกันทั้ง
นี้ตองข้ึนกับ ชนิดพืช อายุของพืช ความเขมขนของสาร ประกอบกับสภาพแวดลอม และฤดูกาล  อีกดวย
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วัตถุประสงค

1. ศึกษาชนิดของสารชะลอการเจริญเติบโตท่ีใชสํ าหรับควบคุมการเจริญเติบโตท่ีทํ าใหบานชื่น
หนูมีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับกระถางขนาด 4 นิ้ว

2. ศึกษาหาปริมาณความเขมขนและชวงอายุของพืชตลอดจนจ ํานวนครั้งที่ใหสารที่เหมาะสมเพื่อ
ควบคุมความสูงและขนาดทรงพุมใหสวยงาม และเปนแนวทางปฏิบติัในการผลิตบานชืน่หนเูปนไมดอก
กระถาง หรอืน ําไปประยุกตใชกบัการปลูกไมดอกกระถางชนดิอืน่ตอไป
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การตรวจเอกสาร

การปลูกไมกระถางใหสวยงามนั้น ตนไมท่ีปลูกควรมีความสูงไดสมดุลกับขนาดกระถาง การควบ
คุมดังกลาวทํ าไดโดยการตัดแตงกิ่ง แตถาเปนไมดอกกระถางแลวการตัดแตงกิ่งจะมีผลกระทบกระเทือน
ตอการออกดอก จึงมักพบวาไมดอกหลายชนิดท่ีปลูกในกระถางนั้นจะมีความยาวของกิ่งมากเกินความ
ตองการ ดูเกงกางไมสวยงาม (นพดล, 2537) ในการผลิตดอกไมและตนไมประดับ วิธีการผลิตท่ีควบ
คุมสภาพแวดลอมใหเปนไปตามที่ตองการ จึงเปนสิ่งจ ําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการแขงขันระหวางผู
ผลิตจํ านวนมาก ดังนั้นตองมีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพืชท่ีเราตองการผลิต แลวจึงนํ าวิธีการ หรือ
เทคโนโลยีตางๆ เขามาเพื่อควบคุมใหสภาพแวดลอมเปนไปตามตองการ (สัมฤทธ์ิ, 2527)

ความสูงของไมดอกท่ีปลูกในกระถางท่ัวไป ควรอยูระหวาง 20-25 เซนติเมตร (Adriansen, 1985) 
ท้ังนีต้องข้ึนอยูกบัขนาดกระถาง ชนดิพชื และความตองการของตลาด (Richard, 1996) ซ่ึงปญหาของการ
ปลูกไมดอก พบวาหลังจากทํ าการยายกลามักจะมีความสูงมากเกินความตองการ    ดังนั้นผูผลิตจึงตองหา
วิธีการจัดการควบคุมความสูงของพืช เพื่อใหไดไมกระถางใหเปนไปตามความตองการของตลาด การ
เลือกวิธีการผลิตนั้น ผูผลิตควรพิจารณาจาก ราคาตนทุนการผลิต ซึ่งไดแก คาแรงงาน คาอุปกรณ และ 
คาเชื้อเพลิงไดแก คานํ ้ามัน คาไฟฟา เปนตน และควรคํ านึงถึงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ของพืชอีกดวย (Michael และคณะ, 1993)

ปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
มนู (2523) ไดรายงานวา ปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแบงออกเปนกลุมใหญได 2 

กลุม คือ
ปจจัยสิ่งแวดลอม (Environment factor) ไดแก สภาพภายในดิน (edaphic factor)  ลมฟา

อากาศ (climate factor) สิ่งมีชีวิตที่อยูรอบๆ (biotic factor)
ปจจัยพันธุกรรม (Genetic factor) ไดแก ลักษณะตางๆ ที่ถายทอดจากพอแมผานทาง gene

วิธีการควบคุมความสูงของพืช

Michael และคณะ (1993) รายงานวา

Biological Control เปนวิธีควบคุมโดยการคัดเลือกพันธุมาปลูกใหตรงตามวัตถุประสงค ซ่ึงใน
ปจจุบันไดมีพันธุตางๆ ออกมามากมายที่มีความสูงแตกตางกันออกไปซึ่งเราสามารถเลือกใชได ซ่ึงผูผลิ
ตจะตองหมั่นดูวาพันธุไหนที่เปนที่ตองการของตลาดในปจจุบันแลวจึงทํ าการเลือกพันธุนั้นมาปลูก
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Physiological Control เปนวิธีการที่น ําเอาหลักการทางสรีรวิทยาของพืชมาประยุกตใช ซึ่งเปนที่
ทราบกันดีอยูแลววาความสูงของพืชนั้นขึ้นกับ การดูแลรักษา และ สิ่งแวดลอม ซึ่งวิธีการควบคุมความสูง 
วิธีนี้ไดแก

1 ความเครียดเน่ืองจากการขาดน้ํ า (water stress) พบวาพชืเม่ือขาดนํ ้าในระดับหนึง่จะมีผลตอ
ความสูงคือมีความสูงลดลง เนือ่งจากเซลลขาดนํ ้าทํ าใหไมมีการขยายขนาด อยางไรกต็ามวธีิการนีห้ากมีการ
ควบคุมไมดีก็อาจมีผลตอคุณภาพของผลผลิตไปในทางที่เลวลงในทางการคาจึงไมนยิมวธิีนี้หากไมมีความ
ช ํานาญพอซ่ึงวธีิการนีส้ามารถใชไดดีกบักลาผักและไมดอกกอนออกน ําไปปลูก

2  ความเครียดเนื่องจากการขาดธาตุอาหาร (Nutrient stress) เม่ือพืชขาดธาตุอาหารจะมี
การเจริญเติบโตลดลง รวมถึงการยืดยาวของลํ าตนดวย เมื่อไดรับธาตุไนโตรเจนปริมาณนอยไมเพียงพอ
ตอความตองการของพืชทํ าใหพืชไมคอยมีการเจริญเติบโต หากปลอยใหขาดธาตุอาหารจนเกินไปก็จะมี
ผลตอคุณภาพและการพัฒนาในดานอื่นๆ เชน จ ํานวนดอกและขนาดดอกลดลง หรอือาจทํ าใหพชืแสดง
อาการผิดปกติ เชน อาการแคระแกรน เปนตน นอกจากนี้ยังมีรายงานวา เม่ือใหปุยท่ีมีปริมาณธาตุ 
ฟอสฟอรสัในปรมิาณต่ํ า เชนปุยสูตร 20-1-20 หรอื 20-2-20 สามารถลดความสูงไดดี กับ มะเขือเทศ 
พริก และ มะเขือ เปนตน โดยทํ าการใหปุยเชนนี้ตลอดสัปดาห กอนวางจ ําหนายหรือการยายกลา ในพืช
พวกผักผูปลูกควรหลีกเลี่ยงวิธีการนี้เนื่องจากจะมีผลตอปริมาณผลผลิต หลังจากการยายปลูก

3 ลมหรือการสั่นสะเทือน พบวาการยืดยาวของลํ าตนจะลดลงเมื่อไดรับลม หรอืการสัมผัสเปน
ประจ ํา ซ่ึงการตอบสนองตอการส่ันสะเทือน หรอืลม นีเ้รยีกวา seismomorphogenic สวน การตอบสนองตอ
การสัมผัสเรยีกวา thigmomorphogenic จากการตอบสนองดังกลาว น ํามาประยุกตใชในการควบคุมความสูง
ของพชืได มีรายงานวา ตนมะเขือเทศท่ีทํ าการสัมผัสบอยๆ เปนประจ ําประมาณ 6 สัปดาหหลังจากทํ าการ
ยายปลูกนัน้ พบวาความสูงลดลงถงึ 30 เปอรเซ็นต

4 ความเขมแสง (Light Intensity) ความเขมแสงมากมีแนวโนมท่ีจะลดการยืดยาวของลํ าตน 
เปนผลทํ าใหพืชในระยะเจริญเติบโตเต็มที่มีความสูงลดลงเนื่องมาจากความเขมแสงมาก พลังงานแสงจะ
เปล่ียนเปนพลังงานความรอนท่ีสามารถทํ าลายเซลล และอุณภูมิสูงจะเรงกระบวนการหายใจทํ าใหพืชใช
อาหารมากข้ึน ดังนั้นอาหารที่ไดจากการสังเคราะหแสงจึงไมเพียงพอที่จะหลอเลี้ยงตนพืชพืชจึงไมคอย
เจริญเติบโต (สัมฤทธ์ิ, 2527) สวนในระยะตนกลาความเขมแสงมากจะกระตุนใหตนกลามีการเจริญเติบ
โตอยางรวดเร็วหากไดรับความเขมแสงมากตอเนื่องไปจนถึงระยะเจริญเติบโตเต็มที ่ หรือระยะที่พืชออก
ดอกก็จะทํ าใหความสูงของพืชลดลง เนื่องจากความเขมแสงต่ํ าจะกระตุนใหมีการแบงเซลลและขยาย
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ขนาดของเซลลอยางรวดเร็วแตก็มีการเปลี่ยนแปลง (differentiation) ดวยจึงทํ าใหพืชท่ีข้ึนในท่ีท่ีมีความ
เขมแสงต่ํ าจะมีลํ าตนออนและยาว ใบเติบโตนอย เพราะไมมีการสรางคลอโรฟลล ภายใตสภาพความเขม
แสงต่ํ ามาก แนวโนมท่ีตนพืชจะยืดยาวและเกงกาง และการออกดอกจะลดลงเนื่องจากพืชไมสามารถ
สังเคราะหแสงไดเต็มท่ี จากหลักการขางตนที่กลาวมา สามารถประยุกตใชกับการจัดเรียงระยะหางของ
กระถางใหมีระยะท่ีเหมาะสมเพ่ือใหพืชไดรับแสงอยางเต็มท่ี

5 อณุหภมิูสงู (High Temperature) การเจรญิเติบโตของพชืจะเปนไปอยางรวดเรว็ ขึ้นกับความ
แตกตางระหวางอุณหภูมิในตอนกลางคืนและตอนกลางวัน (DIF) ท่ีมีผลตอความสูงของพืช คํ านวณได
จาก

 

 อุณหภูมิในตอนกลางวัน - อุณหภูมิในตอนกลางคืน = DIF
 

 คาท่ีไดจะออกมาเปนบวก (อุณหภูมิในตอนกลางวันสูงกวาอุณหภูมิในตอนกลางคืน)  เปนศูนย  
(อุณหภูมิในตอนกลางวันเทากับอุณหภูมิในตอนกลางคืน) และคาท่ีเปนลบ (อุณหภูมิในตอนกลางวันตํ ่า
กวาอุณหภูมิในตอนกลางคืน ) คาความแตกตางนี้เองจะเปนตัวบงบอกถึงความสูงของพืช กลาวคือ คาท่ี
ออกมาเปนลบ หรอื ศูนย ความสูงของพืชจะลดลง เนื่องจากกระบวนการสังเคราะหแสงและการหายใจ
นั้นอุณหภูมิท่ีพอเหมาะจะทํ าใหขบวนการทั้งสองดํ าเนินการไปไดอยางดี (มน,ู 2523) ในตอนกลางวัน
อุณหภูมิสูงพืชสามารถสังเคราะหแสงไดด ีพืชมีการสรางอาหารไดมากแตในตอนกลางคืนอุณหภูมิตํ่ าการ
หายใจตํ่ าพืชใชพลังงานนอยจึงทํ าใหมีอาหารสะสมเหลืออยูมากพืชจึงเจริญเติบโตไดดี แตในทางตรงกัน
ขามหากอุณหภูมิกลางวันเทากับกลางคืนทํ าใหพืชมีการสรางอาหารและใชไปในอัตราที่เทากันทํ าใหพืชไม
คอยเจริญเติบโตเทาที่ควร สามารถประยุกตใชไดดีกับ เบญจมาศ คริสมาสต และ Easter lilies เปนตน 
นอกจากนี้ควรระวัง ถาหากอุณหภูมิกลางคืน สูงกวา 68 ๐F จะทํ าใหยืดอายุการออกดอกในบางพืช

 

6 การเด็ดยอด (Pinch) เพื่อที่จะบังคับใหพืชไดแตกกิ่งขางไดเร็วขึ้น และภายในเวลาพรอมๆ 
หรือไลเลี่ยกัน เพ่ือทํ าใหมีทรงพุมแผกวาง และมีขนาดตนกระทัดรัด ดอกบานพรอมๆ กันทั้งตน ขนาด
ดอกและความยาวกาน ตลอดจนคุณภาพดอกเสมอกัน ซึ่งการเด็ดยอดเปนการทํ าลายปรากฏการที่เรียก
วา การขมของสวนยอด (apical dominance) โดยออกซินที่พืชสรางขึ้นที่ปลายยอดมีผลยับยั้งการเจริญ
ของตาขาง ไมใหแตกเปนกิ่งหรือใบ การขมของสวนยอดตอการเจริญของตาขางจะลดลงตามระยะหาง
จากสวนยอดของพืช และแปรผันตามลักษณะทางพันธุกรรม อายุของพืช ธาตุอาหารและปจจัยสิ่งแวด
ลอม (สมบุญ, 2544) ซึ่งการเด็ดยอดไมดอกทํ าไดไมพรอมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดพืชและวิธีการขยาย
พันธุ โดย ถาขยายพันธุโดยวิธีการปกชํ า สวนใหญเด็ดยอดทันที่พืชตั้งตัวไดคือหลังจากการยายปลูกแลว
ประมาณ 3-5 วัน ถาขยายพันธุดวยการใชหนอปลูก เชนเบญจมาศเปนตน สวนใหญทํ าทันทีท่ียายปลูก
แลวหรือเด็ดยอดทันทีท่ีปลูกเพราะหนอมีรากติดอยูแลวสภาพตนแข็งแรง ถาขยายพันธุดวยการเพาะ
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เมล็ดสวนใหญจะทํ าเมื่อพืชมีความสูงประมาณ 4-5 นิ้ว หรือใชนับจ ํานวนใบจริงที่จะเหลือไว เพ่ือใหได
จํ านวนกิ่งและจ ํานวนดอกตามความตองการของผูปลูก และการปลูกไมดอกใหไดพุมตนสวยงามกระทัด
รัดนั้นตองมีการเด็ดยอดเสมอ (สมเพียร, 2526)

Chemical control ซึ่งไดแกการใชสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ปจจุบันก ําลังเปนที่นิยม 
เนื่องจากใชสะดวก และเห็นผลชัดเจน ซึ่งสารในกลุมนี้จะทํ าใหไมดอกไมประดับมีขนาดที่พอเหมาะที่จะ
ปลูกในกระถาง ตัวอยางสารในกลุมนี้ที่นิยมใชกับไมดอกไมประดับ เชน A-rest (ancimidol) และ CCC 
(chlormequart chloride) ซ่ึงในตางประเทศนยิมใชควบคุมความสูงของพชื ทํ าใหมีรปูทรงท่ีเหมาะสม 
กะทัดรดั โดยท่ีขนาดดอกและจ ํานวนดอกไมลดลง (สมบุญ, 2544)  นอกจากนี้ยังน ําไปใชในการ
พัฒนาการของดอกทํ าใหดอกมีคุณภาพดีขึ้น ท้ังขนาดและความหนาของกลีบดอก (สมเพียร, 2532) 
สารชะลอการเจริญเติบโตท่ีวางจํ าหนายในประเทศไทยมีหลายชนิดในท่ีนี้จะเรียกเฉพาะชื่อสามัญและชื่อ
การคาของแตละสารควบคูกันไป ดังนี้ คลอมีควอท      (ไซโคเซล), แดมิโนไซด (อาลา, อาลา85), เมพคิวอท
คลอไรด (พกิซ), เอทธีฟอน (อเีทรล, ฟรอเรล) และพาโคลบวิทราโซล (คัลทาร, พรดิีคท 10%) เปนตน (สม
บญุ, 2544)

ความเขมขนและวธีิการใชสารเหลานีข้ึ้นอยูกบัชนดิของไมดอกและระยะเวลาในการตัดดอก ซ่ึงไมดอกแม
จะเปนชนดิเดียวกนัแตตางพนัธุกนักจ็ะตอบสนองตอสารแตกตางกนัไป ดังเชนงานทดลองของ Holcomb และ 
Gohn (1995) พบวา CCC ราดลงดิน ท่ีความเขมขน 3,000 พีพีเอ็ม และฉีดพนท่ีความเขมขน 1,500 
พีพีเอ็ม  ไมสามารถลดความสูงของตนคริสมาสตพันธุ Pink Hegg แตสามารถลดความสูงในพันธุ Glory 
ได โดยวิธีการฉีดพนที่ความเขมขน 1,500 พีพีเอ็ม นอกจากนี้สมเพียร (2526) ไดกลาวไววา จ ํานวน
ครั้งในการใหสารมีอิทธิพลในการควบคุมความสูงมากกวาความเขมขน หากใชสารปริมาณความเขมขน
มากเกินไปจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช โดยการทํ าใหพืชแคระแกร็น ใบหงกิงอ และยืด
อายุการออกดอก โดยการทดลองของ Dasoju และคณะ ไดทํ าการทดลองใหสาร Paclobutrazol กับ
ทานตะวันพันธุ pacino เพื่อปลูกเปนไมกระถางโดยการใหสารที่ระดับความเขมขน 2 4 8 16 และ 32 
มิลลิกรัม ai. ตอกระถาง ในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ทํ าการวัดผลเม่ือดอกบานเต็มท่ี พบวาทานตะวันท่ี
ไดรับสารทุกระดับความเขมขนมีความสูงลดลง ที่ระดับ 2 มิลลิกรมั ลดความสูงได 27 เปอรเซ็นต ไดท้ัง 
2 ฤดูและท่ีระดับ 4 มิลลิกรมั ในชวงฤดูรอน ลดได 36 เปอรเซ็นต  สวนในฤดูหนาวลดได 26 สวนการ
ใหสารท่ีระดับความเขมขน 16 และ 32 มิลลิกรมั ใหผลแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง โดยตนท่ีปลูกในฤดู
รอนสูงกวาตนท่ีปลูกในฤดูหนาว 30 เปอรเซ็นต แตการใหสารที่ระดับความเขมขนดังกลาวท ําใหพืชมี
อาการแคระแกร็น ใบมีอาการผิดปกติโดยมีขนาดเล็กลง สีเขียวเขม และหงิกงอ และท ําใหดอกบานชา
ออกไปในชวงฤดูรอน 3 วัน และ 6วันในชวงฤดูหนาว จะเห็นไดวาฤดูกาลมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช
ซึ่งจะเปนปจจัยที่ควรน ํามาพิจารณาการใหสารท่ีแตกตางกันไปในแตละฤด ู ซึ่งในการผลิตเปนจํ านวนมาก
นั้นการฉีดพนจะสะดวกกวาการราดสารทีละตน
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สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Retardant)

จัดเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่พืชไมสามารถผลิตขึ้นมาเองได ดังนั้นสารในกลุมนี้
ทั้งหมดเปนสารอินทรียที่มนุษยสังเคราะหขึ้น เพื่อประโยชนในการเกษตร คุณสมบัติหลักของสารในกลุม
นี้คือชะลอการแบงเซลลและการยืดตัวของเซลลในบริเวณใตปลายยอดของกิ่งพืช จึงมีผลทํ าใหตนพืชท่ีได
รับสารมีความสูงนอยกวาปกติ ซ่ึงเปนประโยชนในการควบคุมความสูงของไมดอกไมประดับใหมีขนาด
กระทัดรัด เหมาะแกการปลูกในกระถาง (พีรเดช, 2529) นอกจากนี้ยังเปนสารที่ชวยใหตนไมมีความสูง
ลดลง แตยังคงมีการเจริญเติบโต ความสมบูรณของตน โดยมีการออกดอก ขนาดและคุณภาพของดอก
คงเดิมทุกประการ จึงนิยมใชในไมดอกมาก โดยเฉพาะใชกับไมดอกชนิดตนสูงดอกใหญ โดยจะทํ าใหตน
เตี้ยกระทัดรัด(compact) แตจ ํานวนดอกและขนาดดอกคงเดิมทุกประการ นอกจากนี้ยังชวยใหพืชหลาย
ชนิดทนตอสภาพความแหงแลงทนตอปริมาณเกลือแรในดินตลอดจนทนตอมลพิษทางอากาศ (air 
pollution) ไดดี (สมเพียร, 2525)

ประโยชนของสารชะลอการเจริญเติบโต

สารชะลอการเจริญเติบโตสามารถทํ าประโยชนใหกับวงการเกษตรหลายประการ อาทิ ชวยเพ่ิม
ผลผลิตในผักหลายชนิดชวยในการผลิตผักนอกฤด ูเพ่ิมความทนทานตอสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ชวย
ทํ าใหคุณภาพผักและผลไมดีขึ้นและชวยใหมะมวงและไมผลหลายชนิดออกดอกนอกฤด ู ทั้งนี้เพราะสาร
ชะลอการเจริญเติบโตมีบทบาทตอพืชหลายประการ กลาวคือ ยับยั้งการแบงเซลลภายใตเนื้อเยื่อเจริญ
ของตนพืช ทํ าใหมีขอปลองส้ัน ตนจึงเตี้ย นอกจากนี้ยังทํ าใหใบพืชหลายชนิดหนาขึ้น จ ํานวนพาลิเซด
เซลลเพิ่มขึ้น ชองวางระหวางเซลลลดลง ทํ าใหการคายนํ ้าลดลง และการเคลื่อนที่ของนํ้ าภายในเนื้อเยื่อ
ระหวางเซลลดีขึ้นจึงท ําใหพืชทนรอนและทนแลงไดดีขึ้น อีกท้ังทํ าใหใบมีสีเขียวเขมข้ึนและสวนใหญมีผล
ทํ าใหการสังเคราะหแสงเพิ่มขึ้น อันมีผลตอเนื่องถึงผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกดวย นอก
จากนี้ยังมีสวนชวยลดอัตราการหายใจของพืชลดลงอีกดวย ทํ าใหพืชทนแลงไดมากยิ่งขึ้น และสารชะลอ
การเจริญเติบโตยังชวยใหมีการเคลื่อนยายอาหารไปยังแหลงสะสมอาหารไดดีขึ้น จึงมีสวนชวยในการเพิ่ม
ผลผลิตของพืชหัว   บางชนิด นอกจากนั้นยังมีผลโดยตรงตอการยับยั้งการสรางและการทํ างานของจิบ
เบอเรลลินอกีดวย (สมเพียร, 2532)
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Chlormequate chloride

เปนสารชะลอการเจริญเติบโต ช่ือสามัญคือ Chlormequate chloride ช่ือทางเคมี(2-
chloroethyl)trimethyl ammonium chloride ชื่อทางการคา CCC, Cycocel, cycocel- Extra และ 
cycogan (Gordon, 1979) cycocel ที่ผลิตขายเปนสารละลาย 12 เปอรเซ็นต และเปนผง 65 เปอรเซ็นต 
มีคาความเปนพษิกับหน ู(LD50 acute dermal) 440 มิลลิกรมั/กโิลกรมั (นรินาม, 2533)  มีสูตรโครงสรางดังนี้

Chlormequate chloride บริสุทธ์ิ มีลักษณะเปนของแข็งสีขาว จุดหลอมเหลวท่ี 245๐C ละลาย
ไดดีในนํ้ า ซ่ึงจะละลายได 74เปอรเซ็นต ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ละลายไดในแอลกอฮอล ละลาย
ไดเล็กนอยในอีเทอร และไฮโดรคารบอน มีจ ําหนายในรูป ของเหลว และสารบริสุทธิ์ (Gordon, 1979)
CCC มีกล่ินคลายคาวปลา และคงอยูในดินไดนาน 3-4 สัปดาห สลายตัวเม่ือนํ าดินไปอบดวยไอนํ ้ารอน
(Cathey, 1964) Bailey (1991) ไดรายงานวาหลังจากพน CCC เปนเวลา 10 ช่ัวโมง สามารถรดนํ ้า
ตามได CCC แสดงผลหลังจากใหสารกับพืชทดลอง 1 สัปดาหหรือเร็วกวานี ้ CCC จะมีประสิทธิภาพสูง
เม่ือใชกับพืชที่มีอายุนอย และจะลดลงเม่ือพืชมีอายุมากข้ึน ใชไดผลดีกับพืชทั้งวิธีพนทางใบและวิธีราด
ลงดิน และทํ าใหพืชมีอาการใบเหลืองที่เรียกวา chlorosis เกิดขึ้นชั่วคราว ซึ่งจะกลับเปนสีเขียวไดภายใน
5-7 วัน สารนี้จะดูดซึมเขาสูตนพืชไดเร็วมาก การใชสารนี้จะไดผลดีในฤดูหนาว ความเขมขนท่ีใชปกติจะ
อยูระหวาง 500-3,000 พีพีเอ็ม  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดพืชและวัตถุประสงคที่ใช Chlormequate chloride
จะชวยลดการแบงตัวและยืดตัวของเนื้อเย่ือเจริญใตสวนยอดทํ าใหขอปลองส้ันลงโดยไมทํ าลายเนื้อเย่ือ
เจริญสวนยอดและคุณสมบัติของยอดในการควบคุมการเจริญของตาขาง ควบคุมการท ํางานของออกซิน
และ            จิบเบอเรลลิน สามารถยับยั้งการสังเคราะหจิบเบอเรลลินไดดวย (Richard, 1996) สารนี้
นิยมใชกบัไมดอกไมประดับชวยลดความสูงของลํ าตนใหไดตนมีขนาดกะทัดรัดนิยมใชในพืชพวกคารเนชัน่
คริสมาสต พิทูเนีย ดาวเรือง เวอรบีนา ชวยเพิ่มการแตกกอและปองกันการลมของธัญพืช เชน ขาว ขาว
สาลี เพิ่มผลผลิตของพืช เชนโกโก มันสํ าปะหลัง ชวยการติดผลขององุน และปองกันการเกิดไหล
(stolon) ของสตรอเบอร ี(พีรเดช, 2529)

Harkness and Sloan (1999) พบวา เม่ือให CCC ทั้งโดยวิธีการฉีดพนและราดลงดิน  ไมมีผล
ในการลดความสูงของตน foxglove, hollyhock และ lobelia  แต CCC ความเขมขน 1,000 และ 4,000
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พีพีเอ็ม สามารถลดความสูงของ foxglove ไดดีกวา Sumagic และ Bonzi   ยกเวน CCC ท่ีใหโดยวิธีการ
ราดลงดิน และ การฉีดพน Bonzi ท่ีความเขมขน 20 พีพีเอ็ม

สุวิทย (2526) ไดศึกษาผลของสาร Chlormequate ที่มีตอการเจริญเติบโตของ        แกลดิโอ
ลัสท่ีปลูกในกระถาง พบวา การพน Chlormequate ท่ีความเขมขน 100 500 และ 1,000  พีพีเอ็ม ไมมี
ผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของแกดิโอลัส

ธวัชชัย (2542) ไดศึกษาผลการพนสาร Chlormequate chloride (CCC) ท่ีความเขมขน 500
1,000 และ 1,500 พีพีเอ็ม รวมกับระยะเวลาในการพนสารท่ี 10 และ 20 วัน หลังตัดแตงกิ่งมะลิลาพบ
วา ระยะเวลาในการพนสารเคมี มีอิทธิพลตอน้ํ าหนักดอกสดตอตน และนํ้ าหนักดอก โดยการพนท่ี 10
และ 20 วัน ทํ าใหมะลิลามีนํ้ าหนักมากกวาและมีความแตกตางกับการพนในการตัดแตงกิ่ง ในขณะท่ีอิทธิ
พลรวมและความเขมขนของสารไมพบความแตกตาง   แนวโนมหลังพนสาร CCC มะลิลาใชเวลาการ
พฒันาการเกดิดอกเพิม่ข้ึน และการพนสาร 500 หรือ 1,500 พีพีเอ็ม 10 วันหลังตัดแตงกิ่ง จะใหนํ้ า
หนักดอกตอตนมากที่สุด เทากับ 48.0 และ 46.0 กรัมตอตน ตามลํ าดับ สูงกวา control 17.4 %

Horn and Wischer (1987) พบวาเมื่อให Chlormequate chloride และ Paclobutrazol กับ บีโก
เนีย มีผลใหความสูงลดลง และใบมีสีเขียวเขมข้ึน แตขนาดดอก จ ํานวนดอก และ    ความยาวกานดอก
นั้นไมแตกตางกัน ยกเวนการฉีดพน Paclobutrazol 2 ครั้ง จะลดขนาดดอกและความยาวกานดอกได
อายุการบานของดอกเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือฉีดพนChlormequate chloride 2 ครั้ง และ Paclobutrazol ท่ี
ความเขมขน 0.125 % 1 หรอื 2 ครั้ง

วีระพันธ (2525) ไดทดลอง ใช Alar ความเขมขน 2,500 5,000 และ 7,500 พีพีเอ็ม Arest
ความเขมขน 25 50 และ 75 พีพีเอ็ม และ CCC ความเขมขน 2,500 5,000  และ 7,500 พีพีเอ็ม กับ
บัวสวรรค โดยวิธีราดลงดินและจุมหัวบัวสวรรคลงในสารละลายนาน 30 วินาที พบวา สารเคมีท้ัง 3 ชนิด
ไมมีผลตอความยาวกานดอก ขนาดของดอก และจ ํานวนดอก  แตการใช CCC ความเขมขน 5,000  พีพี
เอ็ม ราดบนดิน CCC ความเขมขน 2,500 และ 7,500 พีพีเอ็ม โดยการจุมหัวบัวสวรรคลงในสารเคมี
ทํ าใหกานดอกสั้นลงคือยาวเพียง 14.76 14.95 และ 14.21 เซนติเมตรเม่ือเทียบกับ control ซึ่งกาน
ดอกยาว 16.16 เซนติเมตร

Baevre (1992) พบวา เม่ือพน CCC ความเขมขน 500 และ 2,000 พีพีเอ็ม ไมมีผลตอขนาด
ดอกของแพนซี และท่ีความเขมขนต่ํ าๆ พืชจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และกานชอดอก  ยืดยาว ดังนั้น
จึงไดแนะนํ าใหใช CCC ท่ีความเขมขน 1,500 และ 2,000 พีพีเอ็ม ฉีดพน 3-4 ครั้ง จะทํ าใหไดแพนซี
ที่มีคุณภาพดี
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Paclobutrazol

เปนสารในกลุมสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช มีช่ือทางเคมีวา (2R,3RS)-1-(4-
chlophenyl)-4,4-dimethyl-2-1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3ol มีชื่อเรียกอื่นๆ วา PP333 และ
มีช่ือทางการคาวา Cultar, Bonzi และ Parlayสูตรโมเลกุลคือ C15H20ClN3O และมีสูตรโครงสรางดังนี้

Paclobutrazol เปนสารประกอบกลุม triazole สารบริสุทธิ์ เปนของแข็งสีขาว มีนํ ้าหนักโมเลกุล
293.5 จุดหลอมเหลวเทากบั 165-166 องศาเซลเซียส หนาแนน 1.22 กรัมตอ        ลูกบาศกเมตร
ละลายในนํ้ าไดประมาณ 25 พีพีเอ็ม  ท่ี 25 องศาเซลเซียส ละลายในตัวทํ าละลายตางๆ ดังนี้
cyclohexanone ละลายได 18 เปอรเซ็นต ใน methanol ละลายได 15 เปอรเซ็นต acetone ละลายได 11
เปอรเซ็นต methylene dichloride ละลายได 10 เปอรเซ็นต  xylene ละลายได 6 เปอรเซ็นต propylene
glycol ละลายได 5 เปอรเซ็นต และละลายใน hexane เพียง           1 เปอรเซ็นต มีความดันไอ 1x 106

มิลลิเมตรปรอทท่ี 20 องศาเซลเซียส คงสภาพเปนเวลาอยางนอย 6 เดือนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
และมี half life ในดินของเขตอบอุนนาน 6-12 เดือน ไมเปนพิษตอพืช มีคาความเปนพิษกับหน ู(LD50

acute oral) 1,300-2,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (Anonymous, 1984) Bailey (1991) ไดแนะน ําวา
หลังจากพนสาร ประมาณ 2 ช่ัวโมง จึงสามารถรดนํ ้าได พชืและจลิุนทรยีสลายสารนีไ้ดนอยมาก (Norman
และ คณะ, 1986) โครงสรางของ Paclobutrazol มีสวนสํ าคัญอยางย่ิงในการก ําหนดคุณสมบัติของสารตอ
การทํ างานโดยท่ี Paclobutrazol ประกอบดวย enantiomer 4 ชนิด คือ (+)-(2R,3R) และ (-) -
(2S,3S) (Haughan และ คณะ, 1989)

จากการศกึษาถงึคุณสมบติัของสาร Paclobutrazol พบวาสารนีเ้ปนสารชะลอการเจรญิเติบโตท่ีมีคุณ
สมบัติในการยับยั้งการสังเคราะห Gibberellins บริเวณเนื้อเยื่อเจริญใตปลายยอด (subapical meristem) 
โดยการขัดขวาง oxidation ของ kaurene ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน kaurenoic acid อันเปนสารท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปเปน gibberellins ชนิดตางๆ ตอไปในพืช (Dalziel และ Lawrence, 1984) การน ําสาร 
Paclobutrazol มาใชสามารถทํ าไดท้ังการฉีดพนทางใบ(LiyembaniและTaylor, 1989; Wilfret, 1988) 
การรดสารลงดิน (Mansour และPoole, 1988) และการฉีดสารเขาลํ าตน (Arron, 1985; Sterrett, 
1985;  Sterrett และ Tworkoski, 1985)  การเลือกวธีิการใชสาร จะข้ึนอยูกบัความเหมาะสมและการ
ตอบสนองของพชื การใหสารโดยการฉีดพนทางใบหลายครัง้แตความเขมขนต่ํ าจะมีผลของสารมากและยาว
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นาน ในการควบคุมการเจริญเติบโตของยอดมากกวาการใหสารท่ีความเขมขนสูงเพียงคร้ังเดียว (Jaumien 
และคณะ, 1986; Quinlan และ Richardson, 1986)

ระยะเวลาในการใหสาร Paclobutrazol ก็นับวามีความสํ าคัญ ดังเชน ขาวพันธุ Saturn ถาใหสาร
ในระยะแรกของการแตกกอจะท ําใหผลผลิตของขาวลดลง แตเม่ือใหขณะท่ีขาวมีอายุ 62 หรอื 69 วัน 
หลังจากปลูกผลผลิตขาวกลับเพ่ิมข้ึน (Dunand และ Dilly, 1980) นอกจากระยะเวลาในการใหสารแลว 
อัตราการใหสาร Paclobutrazol ยังขึ้นอยูกับชนิดของพืช วิธีการใหสาร ขนาดของทรงพุม และอายุของพืช
อีกดวย (พีรเดช, 2529)

Singh และคณะ(1999) พบวาการเจริญเติบโตของเบญจมาศจะลดลงเมื่อไดรับ Paclobutrazol 
ท่ีความเขมขนสูงๆ และวิธีการราดลงดินจะทํ าใหเบญจมาศมีความสูงนอยที่สุดและหากไดรับที่ความเขม
ขนสูงๆไมเกิน 40 พีพีเอ็ม มีผลทํ าใหการบานของดอกนั้นยืดยาวออกไป และอายุการบานของดอกจะ
ยาวนานข้ึน โดยการใหสารนี้กับ เบญจมาศ พันธุ White Stafour      ท่ีความเขมขน 10 และ 20 พีพีเอ็ม 
และพนัธุ Broze Manditol ท่ีความเขมขน 20 และ 40 พีพีเอ็ม จะมีจํ านวนดอกมากวา control นอกจากนี้
ยังพบวา จ ํานวนดอกจะเพิ่มขึ้นทั้งโดยวิธีการราดลงดินและการฉีดพน Healy และคณะ (1993) พบวา
เม่ือฉีดพน Paclobutrazol จะมีประสิทธิภาพในการลดความสูงของ Alstromeria มากกวา Arest 
(ancymidol) Cycocel (chlormequate chloride) หรอื B-Nine (daminozide) และท ําใหดอกบานเร็วขึ้น
มากกวา 5 วัน เม่ือใช Paclobutrazol ท่ีความเขมขน 10 หรอื 20 พีพีเอ็ม

Harig (1989) พบวาเมื่อพน Paclobutrazol ท่ีความเขมขน 1,250-2,000 พีพีเอ็ม      ท่ีความ
เขมขนสูงๆ สงผลใหคุณภาพความสูงและจ ํานวนดอก ของ fuchsias ลดลง แตท่ีความเขมขนต่ํ าๆ ไมมีผล
ตอจ ํานวนดอก โดยการราดลงดินจะทํ าให fuchsias มีคุณภาพต่ํ ากวาการฉีดพน

Keever และ Foster (1989) พบวา Paclobutrazol ท่ีความเขมขนสูงๆ จะมีผลตอจํ านวน และ
ความยาวของยอดขางของ azaleas ลดลง และเกอืบไมพฒันา เม่ือไดรบัความเขมขน 150 พพีเีอ็ม ดังน้ันพันธุ 
alaska เม่ือไดรบั Paclobutrazol ท่ีความเขมขน 150 พีพีเอ็ม และพันธุ prize ท่ีความเขมขน 150 หรอื 
200  พีพีเอ็ม จะเหมาะสมกับ azaleas ท่ีสุด

ศริลัิกษณ (2528) ไดทดลองใช Paclobutrazol ท่ีความเขมขน 50 100 และ 200 พีพีเอ็ม สัปดาห
ละ 1 ครัง้ จ ํานวน 1 2 และ 3 ครัง้ ผลปรากฏวา Paclobutrazol ท่ีความเขมขน 50 พีพีเอ็ม ไมมีผลในการ
ยับย้ังความสูงของดาวกระจาย แตยังกระตุนใหมีความสูงเพิ่มขึ้น สวนท่ีความเขมขน 100 และ 200 พีพี
เอ็ม สามารถลดความสูงลงได และทั้งความเขมขนและจ ํานวนครั้งที่แตกตางกันนั้นไมมีผลตอขนาดดอก
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และจํ านวนดอก ยกเวนท่ีความเขมขน 200 พีพีเอ็ม สงผลใหมีจํ านวนดอกนอยกวาวิธีการอื่นๆ และยัง
ทํ าใหการบานของดอกชาลงประมาณ 5-7 วัน

ตรึงใจ (2530) ไดศึกษาผลของการพน Paclobutrazol กอนการเก็บเกี่ยวตอการใชงานของ
ดาวเรือง โดยใช Paclobutrazol  ท่ีความเขมขน 25 และ 50 พีพีเอ็ม พนทางใบ จ ํานวน 4    5 6 และ 7 
วัน กอนการเก็บเกี่ยว ผลการทดลองปรากฏวา Paclobutrazol ท่ีความเขมขน 25        พีพีเอ็ม พน 5 
ครั้ง ทํ าใหคุณภาพดานตางๆ ของดาวเรืองดีกวา วิธีการอื่นๆ และมีอายุการใชงานเฉลี่ย 12.11 วัน

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบานช่ืนหนู

บานชื่นหนูมีชื่อวิทยาศาสตรวา Zinnia angustifolia Kunth อยูในวงศ Asteraceae ชื่อสามัญวา 
Classic Zinnia มีถิ่นก ําเนิดในประเทศเม็กซิโก บานชื่นหนูจัดเปนไมพุมเนื้อออนมีอายุฤดูเดียว (annual) 
ตนสูง 25 - 35 เซนติเมตร ใบเปนใบเดี่ยว เรียวยาว สีเขียว ใบมีรูปรางแบบรูปหอก (lanceolate) โคน
ใบจะส้ันติดกับลํ าตน (sessile petiole) ขอบใบเรียบมีสีเขียว เสนใบรูปฝามือ (palmately veined) ใบ
เรียงตัวบนลํ าตนแบบตรงขาม (opposite) กิ่งกานมีขนาดเล็กจ ํานวนมาก ดอกออกเปนชอแบบชอกระจุก
แนน (head) มีดอกวงนอก (ray floret) ช้ันเดียว ดอกจะเกิดที่ปลายยอดเหนือกิ่งเหนือพุมใบ มีสีสม 
เหลือง และขาว เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียของดอกยอยมีสีเหลือง ดอกยอยจะทยอยบานหมดใชเวลา
ประมาณ 35 วัน ชอดอกเริ่มบานมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.0-1.5 เซนติเมตร แตจะมีเสนผานศนูย
กลางดอกเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ จนถงึ 3 เซนติเมตร สามารถขยายพนัธุโดยการตัดช ําไดแตนยิมใชการเพาะเมล็ด
มากกวา (กติติพนัธ, 2531) ปลูกไดดีในสภาพกลางแจงตองการแสงไมต่ํ ากวา 6 ชัว่โมงตอวนั

บานชืน่หนนูัน้แตกตางจากบานชืน่โดยท่ัวไปคือเปนพชืตาง species ซ่ึงบานช่ืนมีช่ือวทิยาศาสตรวา 
Zinnia elegans เปนไมดอกฤดูเดียว ลักษณะลํ าตนมีขน ใบเปนแบบ ovate ปลายใบแหลม ขอบใบเรยีบ ใบ
ติดกบัลํ าตน (sessile petiole) เสนใบเปนแบบ palmately แยกออกจากฐานของใบ มี 5 แฉก การจดัเรยีง
ของใบเปนแบบตรงกนัขาม (opposite) ดอกแบบ head มีหลายสี (สมเพยีร, 2525) ดอกมีขนาดเล็กต้ังแต
ขนาดไมถงึ 2.5 เซนติเมตร จนถงึ 17.5 เซนติเมตร (นนัทิยา, 2535) โดยการจ ําแนกบานช่ืนเปน 2 ประเภท
ใหญๆ  คือ บานช่ืนลูกผสม (F1-hybrid) ซ่ึงแบงแยกตามขนาดดอก โดยดอกใหญมีท้ังตนเต้ียคือ 25-30 
เซนติเมตร และตนสูง 60-90 เซนติเมตร ดอกขนาดกลางมีพุมตนสูง 60-75 เซนติเมตร และบานช่ืนท่ีมี
ดอกขนาดเล็ก มีหลายขนาดคือ ตนเต้ียมาก มีความสูงเพียง 15 เซนติเมตร ตนกระทัดรดั พวกตนเต้ีย พุม
ตนสูง 15-30 เซนติเมตร ตนสูงปานกลาง พุมตนสูง 34-45 เซนติเมตร  และพวกดอกช้ันเดียว พุมตนสูง 
14-18 นิว้ มี 2 สีในดอกเดียวกนั อกีประเภทคือ พนัธุแท (Inbred varieties) พุมตนสูงไมกระทัดรดัดังเชน
พวกลูกผสม มีหลายขนาด โดยมีพนัธุตนเต้ียปานกลาง สูงประมาณ 50 เซนติเมตร พนัธุตนสูง คือ 60-90 
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เซนติเมตร  และพนัธุ Giant Tetra หมายถึงบานช่ืนท่ีมีโครโมโซม 4 ชดุ (tetraploids) ซ่ึงถาเทียบกบัพนัธุท่ีมี
โครโมโซม 2 ชดุ (diploids) พบวามีท้ัง pollen และ egg ลดลง เปนผลทํ าใหการติดเมล็ดลดลงดวย
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อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ

1. เมล็ดบานชื่นหนูพันธุ Crystal white
2. กระถางพลาสติกขนาด 4 นิ้ว
3. อุปกรณการเพาะเมล็ด ไดแก ถาดหลุม
4. วัสดุเพาะ ไดแก พีทมอส
5. วัสดุปลูก ไดแก ดินรวน ปุยอนิทรยี ทราย และ ขุยมะพราว อตัราสวน  1:1:1:1 (โดยปรมิาตร)
6 . สารชะลอการเจริญเติบโต ไดแก พาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol) และ คลอมีควอท    
คลอไรด (Chlormequate chloride)

7. อุปกรณในการเตรียมสารเคมี
- กระบอกตวง
- บิกเกอร

8. เครื่องพนยา
9. ปุยละลายชาออสโมโคท สูตร 17-17-17 อัตรา 5 กรัม/กระถาง
10. ยาปองกันก ําจัดโรคและแมลง

วิธีการ

แบงการทดลองออกเปน 4 การทดลอง ดังนี้คือ

การทดลองท่ี 1  การใช คลอมีควอท คลอไรด กับบานชื่นหนูพันธุ Crystal White ท่ีความเขมขน
ตางกันพนทางใบ (foliar spray) เมื่อตนอาย ุ21 และ 49 วัน

การทดลองท่ี 2 การใชสารพาโคบิวทราโซล กับบานชื่นหนูพันธุ Crystal White ท่ีความเขมขน
ตางกันพนทางใบ (foliar spray) เมื่อตนอาย ุ21 และ 49 วัน

การทดลองท่ี 3  การใชสารพาโคบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ พนทางใบ (foliar spray) กับ
บานชื่นหนูพันธุ Crystal White ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน (ฤดูฝน) และ ตั้งแตเดือน 
ตุลาคม ถึง เดือน มกราคม (ฤดูหนาว)
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การเพาะเมล็ด การปลูกและการดูแลรักษา

ทํ าการเพาะเมล็ดในถาดหลุมโดยใชพีทมอส เปนวัสดุเพาะ เด็ดยอดเม่ือตนอายุ 21 วัน หลังจาก
เมล็ดงอกพรอมกับเริ่มพนสาร เม่ือมีอายุ 42 วัน ยายกลาปลูกลงในกระถางขนาด 4 นิ้ว กระถางละ 1
ตน โดยมี ดินรวน ปุยอินทรีย ทราย และ ขุยมะพราว อัตราสวน 1:1:1:1       (โดยปริมาตร) ใสปุย
ละลายชา (ออสโมโคท) สูตร 14-14-14 ลงไปในเครื่องปลูก อัตรา 5 กรัม/กระถาง พนสารโดยเครื่อง
พนมือ (hand sprayer) พนทั้งดานบนและดานลางของใบทั่วทั้งตนใชสารละลายประมาณ 10 มล./ตน
แตละครั้งหางกัน 1 สัปดาห วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD)

การวางแผนการทดลอง

การทดลองที ่1

การใช คลอมีควอท คลอไรด กับบานชื่นหนูพันธุ Crystal White ที่ความเขมขนตางกันพนทางใบ 
(foliar spray) เมื่อตนอาย ุ21 และ 49 วัน แบงการทดลองออกเปน 10 treatment แตละ treatment มี 3 
ซ้ํ า ซ้ํ าละ 5 ตน กํ าหนด แตละ treatment ดังนี้ คือ

treatmentท่ี 1 ไมใชสาร (Control)
treatmentท่ี 2 ความเขมขน 500 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง
treatmentท่ี 3 ความเขมขน 1,000 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง
treatmentท่ี 4 ความเขมขน1,500 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง
treatmentท่ี 5 ความเขมขน 500 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง
treatmentท่ี 6 ความเขมขน 1,000 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ 21  วัน จ ํานวน 7 ครั้ง
treatmentท่ี 7 ความเขมขน 1,500 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง
treatmentท่ี 8 ความเขมขน 500 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุอายุ 49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
treatmentท่ี 9 ความเขมขน 1,000 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ 49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
treatmentท่ี10 ความเขมขน 1,500 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
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การทดลองที ่2

การใชสารพาโคบิวทราโซล กับบานชื่นหนูพันธุ Crystal White ที่ความเขมขนตางกันพนทางใบ 
(foliar spray) เมื่อตนอาย ุ21 และ 49 วัน แบงการทดลองออกเปน 10 treatment แตละ treatment มี 3 
ซ้ํ า ซ้ํ าละ 5 ตน กํ าหนดแตละ treatment ดังนี้ คือ

treatmentท่ี 1 ไมใชสาร (Control)
treatmentท่ี 2 ความเขมขน 5 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน   จ ํานวน  4 ครั้ง
treatmentท่ี 3  ความเขมขน 10 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง
treatmentท่ี 4 ความเขมขน 15 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง
treatmentท่ี 5    ความเขมขน 5 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง
treatmentท่ี 6 ความเขมขน 10 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง
treatmentท่ี 7  ความเขมขน 15 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง
treatmentท่ี 8  ความเขมขน 5 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
treatmentท่ี 9 ความเขมขน 10 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
treatmentท่ี10 ความเขมขน 15 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
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การทดลองที ่3

การใชสารพาโคบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ พนทางใบ (foliar spray) กับบานชื่นหนูพันธุ 
Crystal White ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน (ฤดูฝน) และ ตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง เดือน 
มกราคม (ฤดูหนาว) แบงการทดลองออกเปน 22 treatment แตละ treatment มี 3 ซ้ํ า ซ้ํ าละ 5 ตน 
กํ าหนด  แตละ treatment ดังนี้ คือ

treatment ท่ี 1 ไมพนสาร (control)
treatment ท่ี 2 ความเขมขน 5 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง
treatment ท่ี 3 ความเขมขน 10 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง
treatment ท่ี 4 ความเขมขน 15 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย2ุ1 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง
treatment ท่ี 5 ความเขมขน 5 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง
treatment ท่ี 6 ความเขมขน 10 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง
treatment ท่ี 7 ความเขมขน 15 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง
treatment ท่ี 8 ความเขมขน 5 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง เปล่ียน      ความเขมขน

เปน 20 ppm พนตออีก 3 ครั้ง
treatment ท่ี 9 ความเขมขน 5 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง เปล่ียน      ความเขมขน

เปน 25 ppm พนตออีก 3 ครั้ง
treatment ท่ี10 ความเขมขน 5 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง เปล่ียน      ความเขมขน

เปน 30 ppm พนตออีก 3 ครั้ง
treatment ท่ี 11 ความเขมขน 10 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง  เปล่ียน   ความเขมขน

เปน 20 ppm พนตออีก 3 ครั้ง
treatment ท่ี12 ความเขมขน 10 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง เปล่ียน    ความเขมขน

เปน 25 ppm พนตออีก 3 ครั้ง
treatment ท่ี13 ความเขมขน 10 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง เปล่ียน    ความเขมขน

เปน 30 ppm พนตออีก 3 ครั้ง
treatment ท่ี14 ความเขมขน 15 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง เปล่ียน     ความเขม

ขนเปน 20 ppm พนตออีก 3 ครั้ง
treatment ท่ี15 ความเขมขน 15 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง  เปล่ียน   ความเขมขน

เปน 25 ppm พนตออีก 3 ครั้ง
treatment ท่ี16 ความเขมขน 15 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง เปล่ียน    ความเขมขน

เปน 30 ppm พนตออีก 3 ครั้ง
treatment ท่ี17 ความเขมขน 5 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
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treatment ท่ี18 ความเขมขน 10 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
treatment ท่ี19 ความเขมขน 15 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
treatment ท่ี20 ความเขมขน 20 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
treatment ท่ี21 ความเขมขน 25 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง
treatment ท่ี22 ความเขมขน 30 ppm เริ่มพนเมื่อตนอาย ุ49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง

 การบันทึกผล

ทํ าการบันทึกผลดานความสูงทรงพุมและความกวางทรงพุมเปนประจํ าทุกสัปดาห สวน ความ
ยาวปลอง จ ํานวนปลอง จ ํานวนกิ่งแขนง จ ํานวนดอกท้ังหมดตอตน และขนาดดอก ทํ าการวัดเม่ือตน
บานชื่นหนูมีอาย ุ12 สัปดาห ซึ่งเปนระยะที่พืชมีการเจริญเติบโตมากที่สุด

1. ความสูงตนโดยวัดจากระดับเครื่องปลูกจนสุดยอดเรือนพุม
2. ความกวางทรงพุม วัดสวนที่กวางสุดของพุมตน
3. ความยาวปลอง วัดความยาวปลองของกิ่งแขนงจ ํานวน 3 ปลอง  โดยวัดตั้งแตปลองที่ 2
เปนตนไป จ ํานวน 3 กิ่งตอตน ท้ังหมด 5 ตน แลวน ํามาหาคาเฉล่ีย

4. จํ านวนปลอง นับจํ านวนปลองท้ังหมดของกิ่งแขนง จ ํานวน 3 กิ่งตอตน ท้ังหมด 5 ตน แลว
น ํามาหาคาเฉล่ีย

5. จํ านวนกิ่งแขนง นับจํ านวนกิ่งแขนงทั้งหมดตอตน ท้ังหมด 5 ตน แลวน ํามาหาคาเฉล่ีย
6. จํ านวนดอกตอตน โดยสุมนับดอกท้ังหมดตอตน จ ํานวน 5 ตน แลวน ํามาหาคาเฉล่ีย
7. ขนาดดอก วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของดอกในขณะท่ีดอกบาน

สถานที่ท ําการทดลอง

ทํ าการทดลองที่แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพฯ

ระยะเวลาท ําการทดลอง

เริ่มทํ าการทดลองตั้งแตเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543 และส้ินสุดการทดลองเดือน มกราคม
พ.ศ. 2544
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ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1  การใช คลอมีควอท คลอไรด กับบานช่ืนหนูพันธุ Crystal White
ท่ีความเขมขนตางกันพนทางใบ (foliar spray) เมื่อตนอาย ุ21 และ 49 วัน

ความสูง

เม่ือทํ าการวัดความสูงของตนบานชื่นหนูเมื่ออายุ 10 สัปดาหพบวาการพน คลอมีควอท คลอไรด 
ท่ีความเขมขน 500 1,000 และ 1,500 พีพีเอ็ม ในระยะตางๆ ทํ าใหความสูงของบานชื่นหนูแตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง (ตารางผนวกที่ 1) คือที่ระดับความเขมขน 500 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 49 
วัน จํ านวน 3 ครั้ง ลดความสูงของบานชื่นหนูไดนอยที่สุดคือ -12.07 เปอรเซ็นต ซ่ึงแตกตางกบัท่ีระดับ
ความเขมขน 1,500 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ 21 วนั จ ํานวน 7 ครั้ง ลดความสูงของบานชื่นหนูไดมากที่สุด
คือ 21.02 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีวิธีการอ่ืนๆ ไมมีความแตกตางกนั (ตารางที่ 1, ตารางผนวกที่ 1)

ทํ าการวัดความสูงตนที่อาย ุ12 สัปดาห การพน คลอมีควอท คลอไรด ที่ระดับความเขมขน 500 
1,000 และ 1,500 พีพีเอ็ม ในระยะตางๆ ทํ าใหความสูงของบานชื่นหนูแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัย
สํ าคัญย่ิง (ตารางผนวกที่1) คือท่ีความเขมขน 500 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 49 วนั จ ํานวน 3 ครั้ง มี
ความสูงมากท่ีสุดคือ 30.33 เซนติเมตร แตท่ีระดับความเขมขน 1,500 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน 
จ ํานวน 7 ครั้ง ลดความสูงของบานชืน่หนไูดมากท่ีสุดคือ 17.27 เปอรเซ็นต ในขณะที่วิธีการอื่นๆ ไมมี
ความแตกตางกัน (ตารางที่1)

ความกวางทรงพุม

ทํ าการวัดความกวางทรงพุมของตนบานชื่นหนู เม่ืออายุ 10 และ 12 สัปดาห วิเคราะห ผลทาง
สถิติ พบวาการฉีดพน คลอมีควอท คลอไรด ที่ระดับความเขมขน 500 1,000 และ 1,500 พีพีเอ็ม วิธี
การตางๆ ไมมีผลตอความกวางทรงพุม (ตารางผนวกที่ 2) โดยมีความกวางทรงพุมตั้งแต 21.49 - 
26.73 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)
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ความยาวปลอง

ทํ าการวัดความยาวปลองของตนบานชื่นหน ู เม่ืออายุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติ พบวา
การฉีดพน คลอมีควอท คลอไรด ที่ระดับความเขมขน 500 1,000 และ 1,500 พีพีเอ็ม โดยวธีิการตางๆ 
ไมมีผลตอความยาวปลอง (ตารางผนวกท่ี 3) โดยมีความยาวปลองต้ังแต 4.05-5.31 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3)

จํ านวนปลอง

ทํ าการวดัจ ํานวนปลองของตนบานชืน่หน ู เม่ืออายุ 12 สัปดาห วเิคราะหผลทางสถติิ พบวาการฉีด
พน Chlomequate chloride ท่ีระดับความเขมขน 500, 1,000 และ 1,500 พพีเีอม็ ในระยะตางๆ ไมมีผล
ตอจ ํานวนปลอง (ตารางผนวกท่ี 3) โดยมีจ ํานวนปลองต้ังแต 5.07-6.18 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3)

จํ านวนดอกตอตน

ทํ าการวัดจํ านวนดอกตอตนของบานชื่นหนู เม่ืออายุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติ พบวาการ
ฉีดพน คลอมีควอท คลอไรด ที่ระดับความเขมขน 500 1,000 และ 1,500 พีพีเอ็ม วิธีการตางๆ ไมมี
ผลตอจํ านวนดอกตอตน (ตารางผนวกท่ี 4) โดยมีจํ านวนดอกตอตนตั้งแต 26.93-47.53 ดอกตอตน 
(ตารางที่ 4)

ขนาดดอก

ทํ าการวดัขนาดดอกของตนบานชืน่หน ูเม่ืออายุ 12 สัปดาห วเิคราะหผลทางสถติิ พบวาการฉีดพน 
คลอมีควอท คลอไรด  ท่ีระดับความเขมขน 500 1,000 และ 1,500 พพีเีอม็ วิธีการตางๆ ไมมีผลตอขนาด
ดอก (ตารางผนวกท่ี 4) โดยมีขนาดดอกต้ังแต 2.32-2.53 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4)
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ตารางท่ี 1  แสดงเปอรเซ็นตความสูงที่ลดลง ของบานชื่นหนูที่ไดรับ คลอมีควอท คลอไรด โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.) เปอรเซ็นตความสูงท่ีลดลง
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12

0 0 - -
500 0 12.72 11.96
500 500 4.76 8.13
0 500 -12.07 -5.42
1,000 0 3.66 4.55
1,000 1,000 8.66 12.03

0 1,000 -4.07 2.68
1,500 0 3.78 2.09
1,500 1,500 21.02 17.27

0 1,500 -4.72 -3.48

ตารางท่ี 2  แสดง ความกวางทรงพุมของบานชื่นหนูที่ไดรับ คลอมีควอท คลอไรด โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.) ความกวางทรงพุม (cm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12

0 0 21.23 21.49
500 0 20.53 23.83
500 500 20.43 24.90
0 500 21.97 25.13
1,000 0 21.50 24.00
1,000 1,000 20.09 22.43

0 1,000 20.88 23.40
1,500 0 23.60 25.28
1,500 1,500 20.07 23.63

0 1,500 21.64 26.73
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ตารางท่ี 3  แสดง ความยาวปลองและจํ านวนปลองของบานชื่นหนูที่ไดรับ คลอมีควอท คลอไรด โดยวิธีการ
ตางๆ

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

ความยาวปลอง (cm.)
จ ํานวนปลอง

(ปลอง)

0 0 4.27 5.70
500 0 4.81 5.07
500 500 4.85 6.07
0 500 4.57 5.80
1,000 0 4.17 5.87
1,000 1,000 5.19 6.00

0 1,000 4.52 5.98
1,500 0 5.31 5.27
1,500 1,500 4.05 6.13

0 1,500 409 6.18

ตารางท่ี 4  แสดง จ ํานวนดอกตอตนและขนาดดอกของบานชื่นหนูที่ไดรับ คลอมีควอท คลอไรด โดยวิธีการ
ตางๆ

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

จ ํานวนดอกตอตน
(ดอก)

ขนาดดอก
(cm.)

0 0 38.25 2.39
500 0 33.73 2.48
500 500 47.53 2.41
0 500 33.93 2.53
1,000 0 40.13 2.49
1,000 1,000 35.08 2.33

0 1,000 31.60 2.32
1,500 0 26.93 2.52
1,500 1,500 32.13 2.43

0 1,500 44.60 2.51
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ภาพที่1 แสดงลกัษณะของบานชืน่หนเูมือ่ไดรบั คลอมคีวอท คลอไรด ทีร่ะดบัความเขมขนตางๆ
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การทดลองที่ 2 การใชสารพาโคบิวทราโซล กับบานช่ืนหนูพันธุ Crystal White ที่ความเขมขนตาง
กันพนทางใบ (foliar spray) เมื่อตนอาย ุ21 และ 49 วัน

ความสูง

ทํ าการวัดความสูงของตนบานชื่นหนู ท่ีอายุ 10 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติ พบวาการฉีดพน
พาโคลบิวทราโซลที่ระดับความเขมขน 5 10 และ 15 พีพีเอ็ม ในระยะตางๆ มีผลทํ าใหความสูงของ
บานชื่นหน ูแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง (ตารางผนวกที่ 5) คือระดับความเขมขนดังกลาว พนเมื่อตน
อายุ 21 วัน จ ํานวน 4 และ 7 ครั้ง มีผลทํ าใหความสูงของตนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรบัสาร 
โดยท่ีระดับความเขมขน 15 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ 21วนั จ ํานวน 4 ครัง้ และท่ีความเขมขน 5 10 และ 
15 พีพีเอ็ม ระยะตนกลาอายุ 21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง ลดความสูงของตนบานชื่นหนูไดดีที่สุดคือ 30.38 
34.21 40.50 และ 40.31 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ (ตารางที่ 5, ตารางผนวกที่5) สวนตนที่ไมไดรับสาร
และไดรับสารที่ระดับความเขมขน 5 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 49 วัน มีความสูงเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 26.1 
และ 25.55 เซนติเมตร ตามลํ าดับ ลดความสูงไดเพียง 2.11 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับตนท่ีไมได
รับสาร ในขณะที่วิธีการอื่นๆ ใหผลไมแตกตางกัน (ตารางผนวกที่ 5)

ทํ าการวัดความสูงตนที่อาย ุ12 สัปดาห การพน พาโคลบิวทราโซลท่ีระดับความเขมขน  5 10 
และ 15 พีพีเอ็ม ในระยะตางๆ ทํ าใหความสูงของบานชื่นหนูแตกตางกันทางสถิติอยางมี นัยสํ าคัญยิ่ง 
(ตารางผนวกท่ี 5) คือที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม ระยะตนกลาอายุ 21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง ลด
ความสูงไดดีท่ีสุดคือ 38.49 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 5 )

ความกวางทรงพุม

เม่ือทํ าการวดัความกวางทรงพุมของตนบานชืน่หน ู ท่ีอายุ 10 สัปดาห วเิคราะหผลทางสถิติ พบวา
การฉีดพนพาโคลบิวทราโซลท่ีระดับความเขมขน 5 10 และ 15 พีพีเอ็ม ในระยะตางๆ ทํ าใหความสูง
ของบานชื่นหนูแตกตางกันอยางมีนัยส ําคัญ (ตารางผนวกที่ 6) คือที่ระดับความเขมขนดังกลาวพนเมื่อ
ตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง มีผลในการลดความกวางทรงพุมของบานชื่นหน ูโดยท่ีระดับความเขมขน 
10 พีพีเอ็ม ลดความกวางทรงพุมไดดีท่ีสุด คือ 18.24 เปอรเซ็นต  ในขณะที่วิธีการอื่นๆ ไมมีความแตก
ตางกัน ซึ่งจะใหผลตอเนื่องไปจนถึงสัปดาหที ่ 12 โดยท่ีระดับความเขมขนดังกลาวยังคงลดความกวางทรง
พุมไดดีท่ีสุด คือ 24.9 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 6)



26

ความยาวปลอง

เม่ือทํ าการวัดความยาวปลองของตนบานชื่นหน ู เม่ืออายุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติ พบ
วาการฉีดพนพาโคลบิวทราโซลที่ระดับความเขมขน 5 10 และ 15 พีพีเอ็ม โดยวิธีการตางๆ ไมมีผลตอ
ความยาวปลองของบานชืน่หน ู(ตารางผนวกท่ี 7) โดยมีความยาวปลองต้ังแต 3.61-5.14 เซนติเมตร  (ตา
รางท่ี 7)

จํ านวนปลอง

เม่ือทํ าการวัดจ ํานวนปลองของตนบานชื่นหน ู เม่ืออายุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติ พบวา
การฉีดพนพาโคลบิวทราโซลท่ีระดับความเขมขน 5 10 และ 15 พีพีเอ็ม ในระยะตางๆ   ทํ าใหความสูง
ของบานชื่นหนูแตกตางกันอยางมีนัยส ําคัญยิ่ง (ตารางผนวกที่ 7) คือที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม 
พนเม่ือตนอายุ 21วัน จ ํานวน 7 ครั้ง ลดจํ านวนปลองไดดีที่สุด คือ 22.67 เปอรเซ็นต   ที่ไดรับพาโคล
บิวทราโซลที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม  พนเม่ือตนอายุ 49 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง ไมสามารถลดจํ านวน
ปลองได แตกลับมีการเจริญเติบโตมากขึ้นถึง 1.19 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 8) ในขณะท่ีวิธีการอ่ืนๆ ไมมี
ความแตกตางกนัทางสถติิ (ตารางผนวกท่ี 7)

จํ านวนดอกตอตน

เม่ือทํ าการวัดจํ านวนดอกตอตนของบานชื่นหนู เม่ืออายุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติ พบวา
การฉีดพน พาโคลบิวทราโซลท่ีระดับความเขมขน 5 10 และ 15 พีพีเอ็ม โดยวิธีการตางๆ ไมมีผลตอ
จํ านวนดอกตอตนของบานชื่นหน ู(ตารางผนวกที่ 8) โดยมีจํ านวนดอกตอตนตั้งแต 23.13-42.53 ดอก
ตอตน (ตารางที่ 9)

ขนาดดอก

เม่ือทํ าการวัดขนาดดอกของตนบานชื่นหน ู เม่ืออายุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติ  พบวา
การฉีดพน พาโคลบิวทราโซลท่ีระดับความเขมขน 5 10 และ 15 พีพีเอ็ม โดยวิธีการตางๆ   ไมมีผลตอ
ขนาดดอกของบานชื่นหนู (ตารางผนวกท่ี 8) โดยมีขนาดดอกต้ังแต 2.41-2.58 เซนติเมตร 
(ตารางที่ 9)
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ตารางท่ี 5  แสดง เปอรเซ็นตความสูงท่ีลดลง ของบานชื่นหนูที่ไดรับ พาโคลบิวทราโซลโดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.) เปอรเซ็นตความสูงท่ีลดลง
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12

0 0 - -
5 0 14.94 11.18
5 5 34.24 27.22
0 5 2.11 2.84
10 0 15.89 13.63
10 10 40.50 38.79
0 10 10.23 11.44
15 0 30.38 24.28
15 15 40.31 -1.44
0 15 8.05 6.11

ตารางท่ี 6  แสดง เปอรเซ็นตความกวางทรงพุมที่ลดลง ของบานชื่นหนูที่ไดรับ พาโคลบิวทราโซลโดยวิธีการ
ตางๆ

ความเขมสาร (ppm.) เปอรเซ็นตความกวางทรงพุมท่ีลดลง
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12

0 0 - -
5 0 -0.05 5.6
5 5 8.65 11.42
0 5 -9.55 5.98
10 0 -1.94 12.83
10 10 18.24 24.9
0 10 0.28 8.37
15 0 5.48 9.90
15 15 -0.26 -6.92
0 15 -0.19 4.04
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ตารางท่ี 7  แสดงความยาวปลองของบานชื่นหนูที่ไดรับ พาโคลบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

ความยาวปลอง (cm.)

0 0 4.37
5 0 5.14
5 5 4.51
0 5 4.73
10 0 4.42
10 10 3.61
0 10 4.19
15 0 4.55
15 15 4.81
0 15 4.36

ตารางท่ี 8  แสดง เปอรเซ็นตจ ํานวนปลองที่ลดลงของบานชื่นหนูที่ไดรับ พาโคลบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

เปอรเซ็นตจํ านวนปลองที่ลดลง

0 0 -
5 0 15.87
5 5 16.89
0 5 4.78
10 0 6.66
10 10 16.55
0 10 4.44
15 0 21.50
15 15 22.60
0 15 -1.19
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ตารางท่ี 9  แสดงจ ํานวนดอกตอตน  และขนาดดอกของบานชื่นหนูที่ไดรับ พาโคลบิวทราโซลโดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

จ ํานวนดอกตอตน
(ดอก)

ขนาดดอก
(cm.)

0 0 31.20 2.41
5 0 31.60 2.47
5 5 42.53 2.48
0 5 31.53 2.58
10 0 35.13 2.43
10 10 33.80 2.54
0 10 39.27 2.58
15 0 23.13 2.58
15 15 34.90 2.42
0 15 39.60 2.49
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ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะของบานชื่นหนูเมื่อไดรับ พาโคลบิวทราโซล ทีร่ะดับความเขมขนตางๆ
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การทดลองที่ 3  การใชสารพาโคบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ พนทางใบ (foliar spray)
กับบานชื่นหนูพันธุ Crystal White ต้ังแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน (ฤดูฝน) และ

ต้ังแตเดือน ตุลาคม ถึง เดือน มกราคม (ฤดูหนาว)

ความสูง

ทํ าการวัดความสูงของตนบานชื่นหนูชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) ท่ีอายุ    10 
สัปดาห วเิคราะหผลทางสถติิพบวาการฉีดพนพาโคลบวิทราโซลโดยวธีิการตางๆ ใหผลแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคัญย่ิง (ตารางผนวกที่ 9) โดยตนบานชื่นหนูที่ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม เม่ือตน
อายุ 49 วนั จ ํานวน 3 ครัง้ ไมสามารถลดความสูงตนไดแตมีความสูงเพ่ิมข้ึน 5.19 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตาง
กบัตนบานชืน่หนท่ีูไดรบัสารท่ีระดับความเขมขน 10 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง  และ 
เปล่ียนความเขมขนเปน 10 และ 25 พพีเีอม็ จ ํานวน 3 ครั้ง ลดความสูงไดถึง 30.44 เปอรเซ็นต ในขณะ
ที่วิธีการอื่นๆ ใหผลไมแตกตางกัน (ตารางที่ 10)

เม่ือทํ าการวัดความสูง เม่ืออายุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติพบวาใหผลแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคัญย่ิง (ตารางผนวกที่ 9) โดยท่ีระดับความเขมขน 5 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 49 วันจ ํานวน 3 
ครั้ง ไมสามารถลดความสูงได แตมีความสูงเพิ่มขึ้นถึง 8.62 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางกับตนบานชื่นหนูที่
ไดรับสารระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปล่ียนความเขมขน
เปน 25 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ลดความสูงไดดีท่ีสุดคือ 28.32 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 10) ในขณะที่วิธี
การอื่นๆ ใหผลไมแตกตางกัน

เม่ือทํ าการวัดความสูงของตนบานชื่นหนูชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว) ท่ีอายุ 10 
สัปดาห วเิคราะหผลทางสถติิพบวาการฉีดพนพาโคลบวิทราโซลวิธีการตางๆ ใหผลแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคัญย่ิง (ตารางผนวกท่ี 9) ตนบานชื่นหนูท่ีไมไดรับสารทํ าใหตนบานชื่นหนูสูงท่ีสุดคือ 16.56
เซนติเมตร ซึ่งแตกตางกับตนบานชื่นหนูที่ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 
วัน จํ านวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ลดความสูงไดดีท่ีสุดคือ 
59.84 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 10) ในขณะที่วิธีการอื่นๆ ใหผลไมแตกตางกัน (ตารางภาคที่ 9)

เม่ือทํ าการวัดความสูง เม่ืออายุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติพบวา ใหผลแตกตางกันอยางมี
นยัสํ าคัญย่ิง คือ ตนบานชืน่หนท่ีูไมไดรบัสารทํ าใหตนบานช่ืนหนูสูงท่ีสุดคือ 21.83 เซนติเมตร ซ่ึงแตกตาง
กบัตนบานช่ืนหนท่ีูไดรบัสารท่ีระดับความเขมขน 15 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ 21 วนั จ ํานวน 4 ครัง้ และ
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เปล่ียนความเขมขนเปน 25 พพีเีอม็ จ ํานวน 3 ครัง้ ลดความสูงไดดีที่สุดคือ 52.86 เปอรเซ็นต ในขณะท่ี
วิธีการอืน่ๆ ใหผลไมแตกตางกนั (ตารางท่ี 10)

ดังนัน้วธีิการใหสารท่ีระดับความเขมขน 10 พพีเีอม็ พนเม่ือตน อายุ 21 วนั จ ํานวน 4 ครั้ง และ
เปล่ียนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหตนบานชื่นหนูที่ปลูกในชวงเดือน กรกฎาคม-
กันยายน (ฤดูฝน) มีความสูงตนที่เหมาะกับการปลูกลงในกระถางขนาด 4 นิ้ว และควบคุมความสูงได
ยาวนานท่ีสุด สวนการใหสารที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน และเปลี่ยนความ
เขมขน เปน 25 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว) ทํ าใหตนบานชื่นหนู
ท่ีปลูกในกระถาง ขนาด 4 นิ้ว เต้ียท่ีสุด แตตนอาจมีความสูงนอยจนเกินไปจึงไมเหมาะกับขนาดกระถาง

ความกวางทรงพุม

เม่ือทํ าการวดัความกวางทรงพุมของตนบานชืน่หนใูนชวงเดือน กรกฎาคม-กนัยายน ท่ีอายุ 10 
สัปดาห วเิคราะหผลทางสถติิพบวาการฉีดพนพาโคลบวิทราโซลวธีิการตางๆ ใหผล แตกตางกนัอยางมีนยั
สํ าคัญย่ิง (ตารางผนวกท่ี 10) คือ ตนบานชืน่หนท่ีูไดรบัสารท่ีระดับความเขมขน 5 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ 
49 วนั จ ํานวน 3 ครัง้ ทํ าใหมีความกวางทรงพุมเพิม่ข้ึน 4.11 เปอรเซนตแตกตางกบัตนบานชืน่หนท่ีูไดรบั
สารท่ีระดับความเขมขน 15 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ  21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 
25 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ลดความกวางทรงพุมไดถึง 19.73 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีวิธีการอืน่ๆ ใหผลไม
แตกตางกนั (ตารางท่ี 11)

เม่ือทํ าการวัดความกวางทรงพุมที่อาย ุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติพบวาใหผล  แตกตาง
กนัอยางมีนยัสํ าคัญย่ิง (ตารางภาคผนวกท่ี 10)  คือท่ีระดับความเขมขน 5 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ 49 วนั 
จ ํานวน 3 ครัง้ ทํ าใหมีความกวางทรงพุมเพิม่ข้ึน 4.31 เปอรเซ็นต แตกตางกบับานชืน่หนท่ีูไดรบัสารท่ีระดับ
ความเขมขน 10 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ 21 วนั จ ํานวน 4 ครัง้ และเปล่ียนความเขมขนเปน 25 พพีเีอม็ 
จ ํานวน 3 ครัง้ ลดความกวางทรงพุมไดดีท่ีสุดคือ 17.72 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีวิธีการอ่ืนๆ ใหผลไมแตกตาง
กนั (ตารางท่ี 11)

เม่ือทํ าการวัดความกวางทรงพุมของตนบานชื่นหนูในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม ท่ีอายุ 10 
สัปดาห วเิคราะหผลทางสถติิพบวาการฉีดพนพาโคลบิวทราโซลวธีิการตางๆ ใหผลแตกตางกนัอยางมีนยั
สํ าคัญย่ิง (ตารางผนวกท่ี 10) ตนบานชืน่หนท่ีูไมไดรบัสารทํ าใหมีความกวางทรงพุมมากท่ีสุดคือ 18.43 
เซนติเมตร ซ่ึงแตกตางกบัตนบานชืน่หนท่ีูไดรบัสารท่ีระดับความเขมขน 15 พพีเีอม็  พนเม่ือตนอายุ 21 วนั 
จ ํานวน 4 ครัง้ และเปล่ียนความเขมขนเปน 25 พพีเีอม็ จ ํานวน 3 ครัง้ ลดความกวางทรงพุมดีท่ีสุดคือ 43.41 
เปอรเซ็นต ในขณะท่ีวิธีการอืน่ๆ ใหผลไมแตกตางกนั (ตารางท่ี 11)
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เม่ือทํ าการวดัความกวางทรงพุมท่ีอายุ 12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติพบวาใหผลแตกตางกัน
อยางมีนยัสํ าคัญย่ิง (ตารางผนวกท่ี 10) โดยตนบานชืน่หนท่ีูไมไดรับสารทํ าใหมีความกวางทรงพุมเพิ่มขึ้น
มากท่ีสุดคือ 21.83 เซนติเมตร แตกตางกับตนบานช่ืนหนูท่ีไดรับสารท่ีระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พน
เม่ือตนอายุ 21 วนั จ ํานวน 4 ครัง้ และเปล่ียนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ลดความกวาง
ทรงพุมดีท่ีสุดคือ 40.27 เปอรเซ็นต ในขณะที่วิธีการอื่นๆ ใหผลไมแตกตางกัน (ตารางท่ี 11)

ดังนั้นวิธีการใหสารที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม พนเมื่อตน อายุ 21 วัน จ ํานวน      4 ครั้ง 
และเปล่ียนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหตนบานชื่นหนูที่ปลูกในชวงเดือน 
กรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) และ ชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม (ฤดูฝน) มีความกวาง ทรงพุมท่ีเหมาะ
กับการปลูกลงในกระถางขนาด 4 นิ้ว และควบคุมขนาดทรงพุมไดยาวนานท่ีสุด

ความยาวปลอง

เม่ือทํ าการวดัความยาวปลองของตนบานช่ืนหนใูนชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน)  ท่ีอายุ 
12 สัปดาห วเิคราะหผลทางสถติิพบวา การฉีดพนพาโคลบวิทราโซลวธีิการตางๆ ใหผลแตกตางกนัอยางมีนยั
สํ าคัญ ตนบานชืน่หนท่ีูไมไดรบัสารและไดรบัสารท่ีระดับความเขมขน 5 พพีเีอ็ม พนเม่ือตนอายุ 49 วัน 
จํ านวน 3 ครั้ง ใหผลไมแตกตางกัน (ตารางผนวกที่ 11) โดยทํ าใหมีความยาวปลองยาวขึ้น 1.15 
เปอรเซ็นต แตแตกตางกับตนบานชื่นหนูที่ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 
วัน จํ านวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 20 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหตนบานชื่นหนูมีความ
ยาวปลองลดลง 49.43 เปอรเซ็นต ในขณะที่วิธีการอื่นใหผลไมแตกตางกัน (ตารางที่ 12)

เม่ือทํ าการวัดความยาวปลองของตนบานชื่นหนูในชวงเดือนตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว) ท่ีอายุ 
12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติพบวา การฉีดพนพาโคลบิวทราโซลวิธีการตางๆ ใหผลแตกตางกันอยาง
มีนัยสํ าคัญย่ิงคือ ตนบานชื่นหนูที่ไมไดรับสารทํ าใหความยาวปลองยาวท่ีสุด   คือ 2.44 เซนติเมตร แตก
ตางกับตนที่ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 20 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหความ
ยาวปลองลดลง 52.46 เปอรเซ็นต ในขณะที่วิธีการอื่นๆ ใหผลไมแตกตางกัน (ตารางที่ 12)

จํ านวนปลอง

เม่ือทํ าการนับจํ านวนปลองของตนบานชื่นหนูในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน(ฤดูฝน)  ท่ีอายุ 
12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติพบวา การฉีดพนพาโคลบิวทราโซลวิธีการตางๆ ใหผลแตกตางกันอยาง
มีนัยสํ าคัญ (ตารางผนวกที่ 11)  คือตนบานชื่นหนูที่ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม พนเมื่อ
ตนอายุ 49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหบานชื่นหนูมีจ ํานวนปลองเพิ่มขึ้น18.98 เปอรเซ็นต แตกตางกับ
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บานชื่นหนูที่ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วนั จ ํานวน 4 ครัง้ และเปล่ียน
ความเขมขนเปน 20 พพีเีอม็ จ ํานวน 3 ครัง้ ทํ าใหบานช่ืนหนูมีจํ านวนปลองลดลง 8.35 เปอรเซ็นต ในขณะ
ท่ีวธีิการอืน่ๆ ใหผลไมแตกตางกนั (ตารางท่ี 13)

เม่ือทํ าการนับจํ านวนปลองของตนบานชื่นหนูในชวงเดือนตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว) ท่ีอายุ 
12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติพบวา การฉีดพนพาโคลบิวทราโซลวิธีการตางๆ ใหผลแตกตางกันอยาง
มีนัยสํ าคัญย่ิง คือ ตนบานชื่นหนูที่ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม  พนเม่ือตนอายุ 49 วัน 
จํ านวน 3 ครั้ง ทํ าใหบานชื่นหนูมีจ ํานวนปลองเพิ่มขึ้น 4.62 เปอรเซ็นต แตกตางกับบานชื่นหนูที่ไดรับ
สารท่ีระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 
25 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหบานชื่นหนูมีจ ํานวนปลองลดลง 4.62 เปอรเซ็นต ในขณะที่วิธีการอื่นให
ผลไมแตกตางกัน (ตารางที่ 13)

จํ านวนก่ิงแขนง

เม่ือทํ าการนับจํ านวนกิ่งแขนงของตนบานชื่นหนูในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) ท่ีอายุ 
12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติพบวา การฉีดพนพาโคลบิวทราโซลวิธีการตางๆ ใหผลแตกตางกันอยาง
มีนัยสํ าคัญ (ตารางผนวกที่ 12) คือ ตนบานชื่นหนูที่ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเมื่อ
ตนอายุ 49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหมีจ ํานวนกิ่งแขนงเพิ่มขึ้น 0.51 เปอรเซ็นต แตกตางกับตนบานชื่น
หนูท่ีไดรับสารที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความ
เขมขนเปน 20พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหมีจ ํานวนกิ่งแขนงลดลง 24.64 เปอรเซนต ในขณะที่วิธีการ
อ่ืนใหผลไมแตกตางกัน (ตารางที่ 14)

เม่ือทํ าการนับจํ านวนกิ่งแขนงของตนบานชื่นหนูในชวงเดือนตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว) ท่ีอายุ 
12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติพบวา การฉีดพนพาโคลบิวทราโซลวิธีการตางๆ ใหผลแตกตางกันอยาง
มีนัยสํ าคัญย่ิง คือ ตนบานชื่นหนูที่ไมไดรับสาร ทํ าใหมีจ ํานวนกิ่งแขนงมากที่สุดคือ 9.13 กิ่ง แตกตางกับ
บานชื่นหนูที่ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และ
เปล่ียนความเขมขนเปน 25 พีพีอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหมีจ ํานวนกิ่งแขนงลดลง 33.52 เปอรเซ็นต  ใน
ขณะที่วิธีการอื่นใหผลไมแตกตางกัน (ตารางที่ 14)
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จํ านวนดอกตอตน

เม่ือทํ าการนับจํ านวนดอกของตนบานชื่นหนูในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน)  ท่ีอายุ 
12 สัปดาห วเิคราะหผลทางสถติิพบวาการฉีดพนพาโคลบิวทราโซลโดยวธีิการตางๆ ไมมีผลตอจํ านวน
ดอกของบานชื่นหนู โดยมีจํ านวนดอกตั้งแต 44.8-71.4 ดอกตอตน (ตารางท่ี 15)

เม่ือทํ าการนับจํ านวนดอกของตนบานชื่นหนูในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว)  ท่ีอายุ 
12 สัปดาห วิเคราะหผลทางสถิติ พบวาการฉีดพนพาโคลบิวทราโซลโดยวิธีการตางๆ     ใหผลแตกตาง
กันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง (ตารางผนวกที่ 13) โดยตนบานชื่นหนูที่ไมไดรับสารท ําใหตนมีจ ํานวนดอกมากท่ี
สุดคือ 70.6 ดอก ซ่ึงแตกตางกบัตนท่ีไดรบัสารท่ีระดับความเขมขน 5 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน 
จํ านวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 20 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง และตนท่ีไดรับสารท่ีระดับความ
เขมขน 15 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ 21 วนั จ ํานวน 4 ครัง้ และเปล่ียนความเขมขนเปน 25 และ 30 พีพี
เอ็ม จํ านวน 3 ครั้ง ทํ าใหมีจํ านวนดอกตอตนลดลงมากท่ีสุดคือ 55.99 55.99 และ 57.97 เปอรเซ็นต 
ในขณะท่ีวิธีการอ่ืนๆ ใหผลไมแตกตางกัน    (ตารางที่ 15)

ขนาดดอก

เม่ือทํ าการวดัขนาดดอกของตนบานชืน่หน ูเม่ืออายุ 12 สัปดาห พบวาการฉีดพน            พาโคล
บิวทราโซลโดยวิธีการตางๆ ทั้งในชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) และ ตุลาคม-มกราคม (ฤดู
หนาว) ไมมีผลตอขนาดดอก โดยมีขนาดดอกต้ังแต 2.2-2.86 เซนติเมตร (ตารางท่ี 16)
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ตารางท่ี 10  แสดงเปอรเซ็นตความสูงท่ีลดลงของบานช่ืนหนูเม่ือไดรับสารพาโคลบิวทราโซลโดยวิธีการตางๆ
ในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายนและเดือน ตุลาคม-มกราคม

ความเขมสาร (ppm.) เปอรเซ็นตความสูงท่ีลดลง
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน สัปดาหที่ 10 สัปดาหท่ี 12
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 - - - -
5 0 13.71 28.56 13.54 22.13
5 5 12.35 40.70 6.10 34.49
5 20 21.51 46.20 13.38 35.09
5 25 17.65 45.17 28.19 45.07
5 30 22.40 51.93 11.83 46.08
0 5 -1.70 16.24 -8.62 16.17
10 0 15.27 28.62 6.10 20.61
10 10 19.82 59.93 14.19 41.96
10 20 30.10 47.28 25.71 33.76
10 25 30.44 50.66 28.32 43.20
10 30 28.30 50.19 13.57 39.21
0 10 -5.19 18.6 -4.17 19.7
15 0 13.71 46.07 11.30 33.72
15 15 19.00 47.89 14.47 31.79
15 20 26.74 49.94 14.72 47.32
15 25 27.15 59.84 11.52 52.86
15 30 26.47 59.06 47.32 47.32
0 15 11.54 25.30 9.96 23.04
0 20 7.13 24.70 3.61 29.91
0 25 10.52 33.76 9.96 32.80
0 30 6.45 20.77 3.73 30.23
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ตารางท่ี 11  แสดงเปอรเซ็นตความกวางทรงพุมที่ลดลงของบานชื่นหนูเมื่อไดรับสารพาโคล    บิวทราโซลโดย
วิธีการตางๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายนและเดือนตุลาคม-มกราคม

ความเขมสาร (ppm.) เปอรเซ็นตความกวางทรงพุมท่ีลดลง
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน สัปดาหที่ 10 สัปดาหท่ี 12
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 - - - -
5 0 12.27 14.54 8.75 9.02
5 5 6.35 23.01 6.15 25.03
5 20 10.47 30.04 6.06 24.10
5 25 15.38 35.27 11.56 31.29
5 30 6.69 35.7 5.51 33.26
0 5 -4.11 1.79 -4.31 5.31
10 0 14.72 8.9 11.66 4.58
10 10 18.06 31.12 12.63 22.16
10 20 16.15 26.91 14.48 15.44
10 25 17.73 32.16 17.72 29.32
10 30 13.78 32.28 10.14 28.22
0 10 -2.24 6.15 -1.72 11.13
15 0 10.03 25.83 9.72 19.51
15 15 12.47 24.53 10.04 19.19
15 20 9.03 32.07 9.62 35.09
15 25 19.73 43.41 13.04 40.27
15 30 13.04 39.72 11.56 37.52
0 15 12.37 22.57 11.40 14.48
0 20 7.79 20.94 2.59 21.35
0 25 10.37 30.28 6.93 23.36
0 30 12.94 14.98 15.23 17.22
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ตารางท่ี 12  แสดงเปอรเซ็นตความยาวปลองที่ลดลงของบานชื่นหนูเมื่อไดรับสารพาโคล      บิวทราโซลโดยวิธี
การตางๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายนและเดือนตุลคม-มกราคม

ความเขมสาร (ppm.) เปอรเซ็นตความยาวปลองท่ีลดลง
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 - -
5 0 21.07 17.62
5 5 22.59 23.36
5 20 24.90 43.03
5 25 26.82 51.64
5 30 33.33 45.08
0 5 -1.15 22.54
10 0 11.88 22.28
10 10 21.07 31.56
10 20 49.43 37.30
10 25 47.13 38.93
10 30 24.14 49.59
0 10 7.28 29.10
15 0 14.94 25
15 15 34.87 19.26
15 20 13.41 49.59
15 25 8.81 43.44
15 30 29.72 52.05
0 15 21.46 35.66
0 20 13.41 52.46
0 25 21.46 19.67
0 30 11.49 43.44
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ตารางท่ี 13  แสดงเปอรเซ็นตจ ํานวนปลองทีล่ดลงของบานช่ืนหนูเมือ่ไดรบัสารพาโคลบวิทราโซลโดยวิธีการตางๆ
ในชวงเดอืนกรกฎาคม-กนัยายนและเดอืนตลุคม-มกราคม

ความเขมสาร (ppm.) เปอรเซ็นตจํ านวนปลองที่ลดลง
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 - -
5 0 -6.83 7.62
5 5 6.64 6.00
5 20 -0.76 1.38
5 25 5.69 13.86
5 30 0 14.09
0 5 -12.52 1.38
10 0 -.057 0
10 10 1.90 13.86
10 20 -1.90 8.08
10 25 -4.93 16.86
10 30 -10.82 15.24
0 10 -18.98 -3.23
15 0 0.76 4.62
15 15 3.80 15.07
15 20 8.35 12.24
15 25 0.76 26.65
15 30 -0.57 14.55
0 15 -11.95 -4.62
0 20 -15.75 -1.62
0 25 -11.39 0
0 30 -3.80 -1.62
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ตารางท่ี 14  แสดงเปอรเซ็นตจ ํานวนกิง่แขนงทีล่ดลงของบานช่ืนหนูเมือ่ไดรบัสารพาโคลบวิทราโซลโดยวิธีการ
ตางๆ ในชวงเดอืนกรกฎาคม-กนัยายนและเดอืนตลุคม-มกราคม

ความเขมสาร (ppm.) เปอรเซ็นตจํ านวนกิ่งแขนงที่ลดลง
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 - -
5 0 10.14 23.33
5 5 16.45 20.37
5 20 13.55 26.94
5 25 19.35 16.76
5 30 20.80 25.52
0 5 2.9 15.33
10 0 13.99 13.80
10 10 14.49 34.28
10 20 15.94 22.56
10 25 14.49 29.90
10 30 10.65 32.09
0 10 8.19 13.80
15 0 19.35 33.52
15 15 12.10 25.19
15 20 24.64 32.86
15 25 8.7 36.80
15 30 22.32 36.14
0 15 -0.51 21.91
0 20 6.30 18.18
0 25 10.65 24.10
0 30 15.43 11.61



41

ตารางท่ี 15  แสดงจํ านวนดอกตอตนของบานชื่นหนูเมื่อไดรับสารพาโคลบิวทราโซลโดยวิธีการ
ตางๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายนและเดือนตุลคม-มกราคม

ความเขมสาร (ppm.) จ ํานวนดอกตอตน
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 57 -
5 0 48.47 37.86
5 5 49.13 33.81
5 20 53.60 55.99
5 25 53.87 32.96
5 30 59.53 49.76
0 5 71.40 23.84
10 0 49.60 24.75
10 10 52.27 47.78
10 20 50.87 33.24
10 25 49.60 45.61
10 30 65.53 47.69
0 10 58.20 26.73
15 0 50.27 46.45
15 15 50.33 47.41
15 20 45.40 32.01
15 25 50.20 55.99
15 30 44.80 57.97
0 15 46.07 34.38
0 20 65.13 37.96
0 25 63.60 50.61
0 30 54.60 22.00

หมายเหตุ จํ านวนดอกของบานชื่นหนูที่ปลูกในชวงเดือนตุลาคม-มกราคมแสดงคาเปน
เปอรเซ็นตท่ีลดลง
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ตารางท่ี 16  แสดงขนาดดอกของบานชื่นหนูเมื่อไดรับสารพาโคลบิวทราโซลโดยวิธีการตางๆ ใน
ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายนและเดือนตุลคม-มกราคม

ความเขมสาร (ppm.) ขนาดดอก
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 2.64 2.64
5 0 2.86 2.57
5 5 2.68 2.53
5 20 2.54 2.66
5 25 2.84 2.61
5 30 2.64 2.49
0 5 2.66 2.62
10 0 2.45 2.51
10 10 2.52 2.38
10 20 2.59 2.6
10 25 2.58 2.45
10 30 2.63 2.2
0 10 2.76 2.57
15 0 2.66 2.56
15 15 2.73 2.59
15 20 2.54 2.50
15 25 2.67 2.38
15 30 2.56 2.49
0 15 2.72 2.57
0 20 2.72 2.52
0 25 2.67 2.37
0 30 2.56 2.53
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะบานชื่นหนูเมื่อไดรับสารพาโคลบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ ในชวง
เดือนกรกฎาคม-กันยายน
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ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะบานชื่นหนูเมื่อไดรับสารพาโคลบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ ในชวง      
เดือนตุลาคม-มกราคม
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วิจารณผลการทดลอง

การทดลองที ่1 การใช คลอมีควอท คลอไรด กับบานชืน่หนูพันธุ Crystal White ที่ความเขมขน
ตางกันพนทางใบ (foliar spray) เม่ือตนอายุ 21 และ 49 วัน

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การใช คลอมีควอท คลอไรด ท่ีความเขมขน 500 
1,000 และ 1,500 พีพีเอ็ม ฉีดพนใหกับบานชื่นหนูในระยะตนกลาอายุ 27 วัน จ ํานวน 3 และ 7 
ครั้ง มีผลในการลดความสูงของตนบานชื่นหนู เนื่องจาก คลอมีควอท คลอไรด จะชวยลดการแบง
ตัวและยืดตัวของเนื้อเย่ือเจริญใตสวนยอดทํ าใหขอปลองส้ันลง โดยไมทํ าลายเนื้อเย่ือเจริญสวน
ยอดและคุณสมบัติของยอดในการควบคุมการเจริญของตาขาง นอกจากนี้ยังสามารถยับย้ังการ
สังเคราะหจิบเบอเรลลิน ไดดวย  (Richard, 1996) ที่ระดับความเขมขน 1,500 พีพีเอ็ม ฉีดพน
ตั้งแตในระยะตนกลาอายุ 27 วัน จ ํานวน7 ครั้ง ทํ าใหบานชื่นหนูมีความสูงนอยที่สุด ซ่ึงสอดคลอง
กับการทดลองของ Baevre (1992) พบวาการฉีดพน chlormequat ท่ีความเขมขนสูง (1,000 
และ 1,500 พีพีเอ็ม) รวมกับการใหสารหลายๆ ครั้ง (3-4 ครั้ง) เปนอัตราที่แนะน ําสํ าหรับการ
ใช chlormequat กับ pansy ในชวงฤดูรอน ซึ่งมีการเจริญเติบโตสูง นอกจากนี ้ Holcomb และ 
Gohn (1995) พบวา Chlormequate chloride สามารถลดความสูงของตน คริสมาสต พันธุ Glory 
ไดโดยวิธีการฉีดพนท่ีความเขมขน 1,500 พีพีเอ็ม สวนที่การฉีดพนในระยะตนโต (อายุ 49 วัน) 
ทุกระดับความเขมขน ไมมีผลในการลดความสูงน้ัน เนื่องจาก Chlormequate chloride จะมี    
ประสิทธิภาพสูงเมื่อพืชมีอายุนอยและจะลดลงเมื่อพืชมีอายุมากขึ้น (Bailey, 1991)

แตการฉีดพน คลอมีควอท คลอไรด ที่ระดับความเขมขนดังกลาวในระยะตางๆ น้ันไมมี
ผลตอความกวางทรงพุม จ ํานวนดอก ขนาดดอก จ ํานวนปลอง และ ความยาวปลอง ซ่ึงสอดคลอง
กับรายงานของ Horn and Wischer (1987) พบวาเมื่อให คลอมีควอท คลอไรด และ             
พาโคลบิวทราโซล กับ บีโกเนีย มีผลใหความสูงลดลง และใบมีสีเขียวเขมข้ึน แตขนาดดอก 
จ ํานวนดอก และ ความยาวกานดอก นั้นไมแตกตางกัน เนื่องจาก คลอมีควอท คลอไรด จะชวยลด
การแบงตัวและยืดตัวของเนื้อเย่ือไปมีผลในการยับย้ังการสังเคราะหจิบเบอเรลลิน (Richard, 
1996) เมื่อพืชขาดจิบเบอเรลลินจึงทํ าใหเซลลยืดตัวไมได สามารถชะลอความสูงของพืชไดโดย 
ไมทํ าใหลักษณะอื่นเปลี่ยนแปลงเชน ขนาดดอก และจ ํานวนดอกยังคงเทาเดิม (พีรเดช, 2529)
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การทดลองที ่2 การใชสารพาโคบิวทราโซล กับบานช่ืนหนูพันธุ Crystal White ที่ความเขมขน
ตางกันพนทางใบ (foliar spray) เมื่อตนอาย ุ21 และ 49 วัน

จากการทดลองพบวาการใชพาโคลบิวทราโซล ที่ระดับความเขมขน 5 10 และ 15       พี
พีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 และ 7 ครั้ง มีผลในการลดความสูงของบานชื่นหนู   (ตา
รางผนวกท่ี 5) โดยท่ีระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และ 
ท่ีความเขมขน 5 10 และ 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 จ ํานวน 7 ครั้ง ลดความสูงและขนาด
ทรงพุมไดดีท่ีสุด เนื่องจากจากคุณสมบัติของสาร พาโคลบิวทราโซล  ท่ีมีคุณสมบัติในการยับย้ัง
การสังเคราะห gibberellins บริเวณเนื้อเยื่อเจริญใตปลายยอด (subapical meristem) โดยการขัด
ขวาง oxidation ของ kaurene ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน kaurenoic acid อันเปนสารท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปเปน gibberellins ชนิดตางๆ ตอไปในพืช (Dalziel และ Lawrence, 1984) จึง
เปนผลใหพืชเม่ือไดรับสารน้ีมีความสูงลดลง  และการใหสารโดยการพนทางใบ ควรทํ าซํ้ าหลายๆ 
ครั้ง โดยท้ิงหางประมาณ 4-14 วัน ตอครั้ง จะใหผลดีกวาการใหสารเพียงครั้งเดียว (พีรเดช, 
2529) ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ ศิริลักษณ (2528) พบวา พาโคลบิวทราโซล ท่ีความเขม
ขน 50 100 และ 200 พีพีเอ็ม สัปดาหละ 1 ครั้ง จ ํานวน 1 2 และ 3 ครั้ง ผลปรากฏวา 
paclobutrazol ท่ีความเขมขน 50 พีพีเอ็ม ไมมีผลในการยับยั้งความสูงของดาวกระจาย แตยัง
กระตุนใหมีความสูงเพ่ิมข้ึน สวนท่ีความเขมขน 100 และ 200 พีพีเอ็ม สามารถลดความสูงลงได 
และทั้งความเขมขนและจ ํานวนครั้งที่แตกตางกันนั้นไมมีผลตอขนาดดอกและจ ํานวนดอก ยกเวนท่ี
ความเขมขน 200 พีพีเอ็ม สงผลใหมีจํ านวนดอกนอยกวาวิธีการอื่นๆ และยังทํ าใหการบานของ
ดอกชาลงประมาณ 5-7 วัน เมื่อพิจารณาในระยะที่มีการใหสารอยางตอเนื่องคือระยะตนกลาจน
ถึงตนโตพบวาทํ าใหความสูงและขนาดทรงพุม ไมมีความแตกตางกันในกลุมแตจะแตกตางจากตน
ท่ีไมไดรบัสาร (ตารางภาคผนวกท่ี 5 และ 6) แสดงวาจ ํานวนครัง้มีผลมากกวาความเขมขน        (สม
เพยีร, 2526)

นอกจากนี้สารชะลอการเจริญเติบโตจะมีผลตอตนและดอกขณะมีอายุการพนไมเทากัน 
(สมเพียร, 2532) ดังจะเห็นไดจากผลการทดลองพบวาท่ีการพนเม่ือตนอายุ 49 วัน จ ํานวน 3 
ครั้ง การใชพาโคลบิวทราโซลท่ีความเขมขน 5 10 และ 15 พีพีเอ็ม ไมมีผลในการลดความสูงของ
บานชื่นหนู ทั้งนี้ในระยะดังกลาว พืชมีการพัฒนามากในเรื่องของกิ่งกานสาขา ตลอดจนใบและราก 
(มน,ู 2523) จึงมีผลตอการแทรกซึมเขาทางใบและการเคลื่อนยายสารเปนไปอยางลํ าบาก สารจงึ
ไมคอยเคล่ือนยายไปยังสวนอ่ืนๆ (พีรเดช, 2529) นอกจากนี้ความเขมขนที่ไดรับอาจไมเพียงพอ
ตอความตองการของพืชในระยะนั้น ซึ่งอาจจะตองใชความเขมขนที่สูงขึ้น
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การใชพาโคลบิวทราโซล ที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม เมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 7 
ครั้ง ลดขนาดทรงพุมไดดี (ตารางที่ 6)  เนื่องจากการที่พืชไดรับสารชะลอการเจริญเติบโตซึ่งมีผล
ในการยับยั้งการสังเคราะหจิบเบอเรลลิน (สัมฤทธ์ิ, 2527) สงผลใหมีการเจริญเติบโตเปนไป
อยางชาๆ ทรงพุมจึงมิไดขยายออกไปมากเทากับตนที่ไมไดรับสาร ประกอบกับการไดรับสารอยาง
ตอเนื่อง จึงท ําใหในระยะดังกลาว มีขนาดทรงพุมท่ีเล็กลง นอกจากนี้ยังพบวาบานชื่นหนูที่ไดรับ
ความเขมขนสูงจะมีผลตอจํ านวนปลองลดลงซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ มัลลิกา (2539) พบ
วาการใหสารพาโคลบิวทราโซล อัตรา 4 มิลลิกรัมตอกระถาง มีผลทํ าใหความยาวปลอง และ
จ ํานวนปลอง ของไทร หางนกยูงฝรั่ง และนนทร ี ลดต่ํ าลงกวาตนที่ไมไดรับสาร แตการใชพาโคล
บิวทราโซลที่ระดับความเขมขน 5 10 และ 15 พีพีเอ็ม ในระยะตางๆ ไมมีผลตอ จ ํานวนดอก 
ขนาดดอก และ ความยาวปลอง ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ จิตรลดา (2540) พบวาการให
สารพาโคลพิวทราโซลกับบานชื่นหนูพันธุดอกสีขาว อัตรา 1 5 และ10 มิลลิกรัมตอกระถาง ไมมี
ผลตอ ความกวางของใบ ความยาวของใบ จ ํานวนขอปลอง ความยาวปลอง จ ํานวนดอก และ
ขนาดดอก เนื่องจากคุณสมบัติของสารชะลอการเจริญเติบโตที่ชวยใหตนไมมีความสูงลดลง แตยัง
คงมีการเจริญเติบโต ความสมบูรณของตน โดยมีการออกดอก ขนาดดอกและคุณภาพของดอกคง
เดิมทุกประการ (สมเพียร, 2525)
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การทดลองที ่3  การใชสารพาโคบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ พนทางใบ (foliar spray) กับ
บานช่ืนหนูพันธุ Crystal White ต้ังแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน (ฤดูฝน) และ

ต้ังแตเดือน ตุลาคม ถึง เดือน มกราคม (ฤดูหนาว)

ความสูง

ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน 
จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้ง ทํ าใหตนบานชื่นหนูที่
ปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) ตนเต้ียและคงท่ีท่ีสุด (ตารางที่ 10 และ ตาราง
ผนวกที ่ 9) และเปนวิธีการที่ทํ าใหบานชื่นหนูมีความสูงเหมาะสมกับกระถาง ซ่ึงขนาดท่ีเหมาะสม
โดยท่ัวไปควรมีความสูงระหวาง 20-25 เซนติเมตร (Adriansen, 1985) ทั้งนี้ตองขึ้นกับขนาด
กระถาง, ความตองการของตลาด และชนิดพืช สวนการใหสารที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม 
เม่ือตนกลาอายุ 21 วัน จ ํานวน 7 ครั้ง ทํ าใหตนบานชื่นหนูเตี้ยที่สุดในการทดลองที่ 2 แตเม่ือ   
งดใหสารตนบานชื่นหนูมีแนวโนมสูงขึ้นจากเดิม ทั้งนี้เนื่องจากในระยะตนกลาที่ระดับความเขมขน
ดังกลาวเหมาะสมกับพืช ไมนอยเกินไปจนไมมีผลหรือมากเกินไปจนเกิดความเปนพิษตอพืชซึ่งทํ า
ใหพืชเกิดสภาวะเครียดสงผลใหพืชมีการเจริญเติบโตลดลงหรือชะงักการเจริญเติบโต ประกอบกับ
ในระยะดังกลาวตนมีอายุนอย เซลลหรือเนื้อเยื่อตางๆ ยังพัฒนาไมเต็มท่ี ระดับความเขมขนท่ีได
รับจึงเพียงพอท่ีจะไปควบคุมการสังเคราะหจิบเบอเรลลินซึ่งเปนฮอรโมนพืชที่เกี่ยวของกับการยืด
ตัวและการขยายขนาดของเซลล สงผลใหพืชมีการเจริญเติบโตลดลง (Richard, 1996) แตเมื่อพืช
เจริญเติบโตเต็มที ่   ที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม อาจไมเพียงพอที่จะยับยั้งการสังเคราะหจิบ
เบอเรลลิน เนื่องจากพืชมีจํ านวนกิ่งกาน และใบมากขึ้นทํ าใหมีประสิทธิภาพในการสรางอาหาร
และผลิตฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตไดดีขึ้น ดังนั้นเมื่อพืชโตขึ้น จึงควรใชสารชะลอ
การเจริญเติบโตที่มีความเขมขนสูงขึ้น

สวนการใหสารที่ระดับความเขมขน 5 และ 10 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 49 วัน จ ํานวน 3 
ครั้ง ไมมีผลตอบานชื่นหนู เนื่องจากในชวงแรกบานชื่นหนูมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น
การใหสารท่ีอายุดังกลาวจึงไมไดผลตรงกันขามการท่ีไดรับสารความเขมขนต่ํ าๆ จะสงเสริมการ
เจริญเติบโต ดังเชนที่ระดับความเขมขน 5  และ 10 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 49 วัน จ ํานวน 3 
ครั้ง ทํ าใหตนมีความสูงมากกวาตนที่ไมไดรับสาร (ตารางที่ 10) ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ 
กณิฎฐา (2540) พบวา สาร Trinexapac-ethyl ซึ่งเปนสารชะลอการเจริญเติบโตชนิดหนึ่งที่ระดับ
ความเขมขนต่ํ าๆ มีผลทํ าใหตนบานชื่นหนูมีความสูงเพิ่มขึ้น เนื่องจากสารพาโคลบวิทราโซล ทํ าให
ใบมีสีเขียวเขมข้ึนมีผลทํ าใหมีการสังเคราะหแสงเพิม่ข้ึนพชืจงึเจรญิเติบโต ไดดี (สมเพยีร, 2532)
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สวนบานชืน่หนท่ีูปลูกในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว) พบวาท่ีระดับความเขมขน 
15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม พน
ตออีก 3 ครั้ง ทํ าใหตนเต้ียและคงท่ีท่ีสุด (ตารางที่ 10) แตตนจะเตี้ยจนเกินไปไมเหมาะกับขนาด
ของกระถาง เนื่องจากอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชโดยพืชที่ปลูก
ในฤดูหนาวจะมีความสูงนอยกวาพืชที่ปลูกในฤดูกาลอื่น จากผลการทดลองพบวาตนที่ไมไดรับสาร
ที่ปลูกในฤดูหนาวจะมีความสูงนอยกวาตนที่ไมไดรับสารที่ปลูกในฤดูฝน ดังนั้นตนบานชื่นหนูที่ได
รับสารที่อายุและความเขมขนตางๆ จะสงผลใหมีความสูงลดลงมากกวาฤดูกาลอื่นเนื่องจากปจจัย
ทางสภาพแวดลอมมากกวาอิทธิพลของสาร ปจจัยทางสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอความสูงของ
บานชื่นหนูที่ปลูกในฤดูหนาว เกี่ยวของกับ ชวงแสงและอุณหภูมิ โดยชวงแสงมีผลตอพืชคือทํ าให
ระยะ Vegetative growth ส้ันลง พืชออกดอกเร็ว เนื่องจากพืชน ําอาหารท่ีผลิตไดไปใชในการสราง
ดอก เมื่อพืชออกดอก ความสูงก็จะหยุดชะงักดังนั้นในฤดูหนาวชวงวันสั้นจะชักน ําใหบานชื่นหนู
ออกดอกเร็วกวาปกต ิพืชที่ปลูกในฤดูหนาวจึงมีความสูงนอยกวาฤดูกาลอื่น นอกจากนี้ในฤดูหนาว
อุณหภูมิในตอนกลางคืนตํ่ ากวาตอนกลางวัน การเจริญเติบโตของพืชมีความไวตอการตอบสนอง
ตออุณหภูมิมากการเปลี่ยนแปลงเพียง 2-3 องศาเซลเซียส สามารถนํ าไปสูการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การเจริญเติบโตได (วงจันทร, 2535) ซึ่งบทบาทของอุณหภูมิที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตจะ
เปนผลจากปฏิกิริยาของเอนไซม ซึ่งเอนไซมจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอุณหภูมิ (ดนัย, 2544)

ดังนั้นจากผลการทดลองจะเห็นไดวาพืชท่ีปลูกในฤดูหนาวอิทธิพลของชวงแสงและ
อุณหภูมิมีผลตอสรีระของพืชและการท่ีพืชไดรับสารชะลอการเจริญเติบโตย่ิงสงผลใหตนบานชื่น
หนูมีความสูงลดลงแปรผันตามความเขมขนท่ีเพ่ิมข้ึน และการเปล่ียนความเขมขนทํ าใหบานชื่นหนู
เต้ียจนเกินไปไมเหมาะกับกระถางท้ังยังสงผลกระทบตอลักษณะคุณภาพอื่นๆ อีกเชน ทรงพุม 
จ ํานวนดอก ขนาดดอก ที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง 
ทํ าใหบานชื่นหนูมีความสูงที่เหมาะสมขนาดกระถางมากที่สุด เมื่อพิจารณาลักษณะอื่นๆ ประกอบ
กัน

ความกวางทรงพุม

จากผลการทดลองจะเห็นไดวาตนบานช่ืนหนท่ีูไดรบัพาโคลบวิทราโซลทุกระดับความเขมขน 
ทํ าใหความกวางทรงพุมลดลง ซ่ึงสอดคลองกบัการทดลองของ เกลายุคล (2541) พบวา  การใชสาร 
Trinexapac-ethyl ท่ีระดับความเขมขน 1,000-3,000 พพีเีอม็ กบับานช่ืนหนพูนัธุดอกสีขาว ทํ าให
มีขนาดทรงพุมเล็กลง เมื่อเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร โดยขนาดทรงพุมจะลดลงตามระดับความ
เขมขนและจํ านวนครั้งที่เพิ่มขึ้น และผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การใหสารเม่ือตนกลามีอายุ
นอยๆ และเปล่ียนความเขมขน ทํ าใหบานชื่นหนูมีความกวางทรงพุมเล็กลงและสามารถชะลอ
ความกวางทรงพุมไดดีกวาการใหความเขมขนเดียวตอเนื่องกันตลอด เมื่อตนบานชื่นหนูโตขึ้นก็
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ยอมตองการความเขมขนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพการสังเคราะหจิบเบอเรลลินมีมากขึน้ ดัง
นัน้ความเขมขนเดิมเม่ือตนมีอายุยังนอยอาจไมเพยีงพอ โดยท่ีระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม พน
เมื่อตนอาย ุ21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้ง ทํ า
ใหตนบานชืน่หนท่ีูปลูกในชวงเดือน กรกฎาคม-กนัยายน มีความกวางทรงพุมท่ีเล็กและคงท่ีท่ีสุด (ตา
รางท่ี 11) และที่ระดับความเขมขนดังกลาวเหมาะสมตอความตองการของบานชื่นหนู ท่ีปลูกใน
ชวงนั้นซึ่งไดรับสารไมนอยเกินไปจนไมตอบสนองหรือมากจนเกิดความเปนพิษ ซึ่งผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวา การไดรับสารที่ระดับความเขมขน 5 พีพีเอ็ม เม่ือตนกลาอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 
ครั้ง พืชไมคอยตอบสนอง ตรงกันขามหากใหเมื่อตนอายุ 49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง   ซึ่งบานชื่นหนู
คอนขางโตแลว ก็จะสงเสริมการเจริญเติบโต (ตารางที่ 11) และการใหสารที่ระดับความเขมขน 
15 พีพีเอ็ม พืชจะตอบสนองไมแตกตางจากที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม (ตารางผนวกที่ 10) 
เมื่อพิจารณาที่ การเปล่ียนความเขมขนเม่ือพชืโตแลวพบวาท่ีระดับความเขมขน 25 พพีเีอม็ พชืจะ
ตอบสนองไดดี   ท่ีสุด ดังนั้นที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 
ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้ง จะทํ าใหตนบานชื่นหนูที่ปลูกใน
ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน มีขนาดทรงพุมที่เหมาะกับกระถางมากที่สุด

สวนบานชืน่หนท่ีูปลูกในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม พบวาท่ีระดับความเขมขน 15 พพีเีอม็     
พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้ง 
ทํ าใหบานชื่นหนูมีความกวางทรงพุมเล็กและคงที่ที่สุด (ตารางที่ 11) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ
อื่นๆ  การท่ีพชืตอบสนองแตกตางจากบานชืน่หนท่ีูปลูกในฤดูกาลอืน่ เนือ่งจากอทิธิพลของสภาพ
แวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช (สมบุญ, 2535) จากผลการทดลองจะเห็นไดวาตนท่ี
ไมไดรับสารจะมีความกวางทรงพุมท่ีเล็กกวาตนท่ีไมไดรับสารท่ีปลูกในชวงเดือน กรกฎาคม-
กนัยายน โดยในฤดูหนาวนัน้ ระยะเวลาท่ีไดรบัแสง (light duration) และความเขมแสง (light
intensity) จะเปนปจจยัก ําหนดการเจรญิเติบโต ยกตัวอยางเชน พชืท่ีปลูกในฤดูรอนใหผลผลิตมาก
กวาพชืชนดิเดียวกนัท่ีปลูกในฤดูหนาว ซ่ึงในฤดูหนาวไมมีประโยชนอะไรท่ีผูปลูกจะเพิ่มอุณหภูมินํ ้า
หรือเพิ่มความสมบูรณดินการเพิ่มแสงเทานั้นจะเพิ่มการเจริญเติบโตใหพืชได (Edmon, 1975) 
ประกอบกับการไดรับสารชะลอการเจริญเติบโต ย่ิงทํ าใหพืชมีความกวางทรงพุมลดลง ท้ังนีเ้นือ่ง
มาจากอทิธิพลของสาร บานชืน่หนจูงึตอบสนองท่ีระดับความเขมขนดังกลาวไดดี แตอยางไรก็ตามการท่ี
มีขนาดทรงพุมที่เล็กจนเกินไปอาจสงผลถึงลักษณะอื่นๆ อีกเชน จ ํานวนกิ่งแขนง และจ ํานวนดอก
ตอตนที่ลดลงเพราะวาบานชื่นหนูเปนพืชที่ออกดอกที่ปลายยอด (กิติพันธ, 2531) หากมีจํ านวน
ดอกนอยก็ทํ าใหดูไมสวยงาม ไมเหมาะกับกระถาง ควรท่ีจะพิจารณาท่ีระดับความเขมขนอื่นที่
เหมาะสมและไมสงผลตอลักษณะท่ีมีผลตอคุณภาพของไมดอกกระถางลดลง
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ความยาวปลอง

ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการใหสารพาโคลบิวทราโซลมีผลตอความยาวปลองของ
บานชื่นหนูที่ปลูกในชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน เนื่องมาจากคุณสมบัติของสารชะลอการเจริญ
เติบโตของพืชท่ียับย้ังการสังเคราะหจิบเบอเรลลินท่ีบริเวณเนื้อเย่ือเจริญใตปลายยอดสงผลใหพืช
ท่ีไดรับสารมีความยาวปลองลดลง (Richard, 1996) โดยตนบานชื่นหนูที่ปลูกในชวงฤดูฝนการ 
เปลี่ยนความเขมขนจะลดความยาวปลองไดดีกวาการใหสารเพียงความเขมขนเดียวตลอด เนื่องมา
จากในฤดูฝนมีปริมาณนํ้ ามากพืชเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้นการใหสารเพียงความเขมขน
เดียวอาจไมเพียงพอท่ีจะลดความยาวปลอง ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ กณิฏฐา (2540) 
พบวา สาร Trinexapac-ethyl มีผลตอความยาวปลองของบานชื่นหนูพันธุดอกสีขาว การใหสาร 2 
และ 3 ครั้งที่ระดับความเขมขนตางกันทํ าใหมีความยาวปลองมีขนาดไลเล่ียกับตนท่ีไมไดรับสาร
และจากแนวโนมของการใหสารจ ํานวน 3 ครั้ง ความเขมขนสูงจะทํ าใหความยาวปลองส้ันลง จาก
ผลการทดลองที่ระดับความเขมขน 10 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วันจ ํานวน 4 ครั้ง และเปล่ียน
ความเขมขนเปน 20 พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้ง เปนอัตราท่ีเหมาะสมท่ีทํ าใหบานชื่นหนูมีความยาว
ปลองส้ันท่ีสุด (ตารางที่ 12) แสดงวาการที่พืชไดรับสารที่ระดับความเขมขนดังกลาวเพียงพอกับ
ความตองการของพืช เพราะการใหสารที่มีความเขมขนมากกวานี้พืชจะไมตอบสนองไมแตกตาง
กับตนที่ไมไดรับสาร สวนตนบานชื่นหนูที่ปลูกในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม การเปลี่ยนความ
เขมขน และการใหสารท่ีอายุ 49 วัน ทํ าใหบานชื่นหนูมีความยาวปลองไมแตกตางกัน บานชื่นหนูที่
ไดรับสารที่ระดับความเขมขน 20 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 49 วัน จ ํานวน 3 ครั้งจะทํ าใหมีความ
ยาวปลองส้ันท่ีสุด เนือ่งมาจากสภาพแวดลอมสงเสรมิใหพชืตอบสนองท่ีระดับความเขมขนแตกตาง
ไปจากฤดูกาลอื่น

จํ านวนปลอง

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการใหสารพาโคลบิวทราโชลมีผลตอจํ านวนปลองของ
บานชื่นหนูและการเปลียนความเขมขนจะชวยลดจํ านวนปลองไดดีกวาการใหสารเพียงความเขม
ขนเดียวตลอด ท้ังนี้เนื่องมาจากคุณสมบัติของสารดังไดกลาวไปแลวในหัวขอท่ีผานมา ที่ระดับ
ความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 20  
พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้งทํ าใหบานชื่นหนูมีจ ํานวนปลองนอยท่ีสุด สวนการใหสารที่ระดับความ
เขมขน 5 10 15 20 25 และ 30 พีพีเอ็ม พนเม่ืออายุ 49 วัน จ ํานวน 3 ครั้ง มีแนวโนมทํ าให
บานชื่นหนูที่ปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน มีจ ํานวนปลองคอนขางมาก เนื่องจาก กอนที่
พืชจะไดรับสาร เนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายยอด (apical meristem) เจริญเปนปกต ิเมื่อพืชมีเจริญ
เติบโตเต็มท่ี ปริมาณสารที่ไดรับจึงไมมีผลตอพืชที่มีอายุมากความเขมขนที่ไดรับจึงไมเพียงพอใน
การลดจ ํานวนปลอง
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สวนบานช่ืนหนท่ีูปลูกในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม เปนชวงฤดูหนาวพชืจะตอบสนองท่ี
ระดับความเขมขนแตกตางจากฤดูฝน คือ ตนท่ีไดรบัสารท่ีระดับความเขมขน 15 พพีเีอม็ พนเมื่อตน
อายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้ง ทํ าให
บานชื่นหนูมีจํ านวนปลองนอยท่ีสุด เนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพแวดลอม นอกจากนี้บานชื่นหนู
ท่ีไดรับสารมีแนวโนมจํ านวนปลองลดลงแปรผันตามจ ํานวนครั้งและความเขมขนของสารที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความเขมขนเมื่อพืชมีการเจริญเติบโตสงผลชวยลดจ ํานวนปลองไดดีขึ้น

จํ านวนก่ิงแขนง

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาบานชื่นหนูท่ีปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน      
ที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปล่ียนความเขมขน
เปน 20 พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้ง ทํ าใหบานชื่นหนูมีจ ํานวนกิ่งแขนงนอยท่ีสุด ซึ่งที่ระดับดังกลาว
เปนระดับที่เพียงพอตอความตองการของบานชื่นหนูที่สามารถลดจ ํานวนกิ่งแขนงไดมากที่สุด สวน
การใหสารที่ระดับความเขมขน 5 10 15 20 25 และ 30 พีพีเอ็ม พนเม่ืออายุ 49 วัน จ ํานวน    
3 ครั้ง ไมคอยมีผลในการลดจํ านวนกิ่งแขนงเนื่องจากพืชมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วกอนที่จะ
ไดรับสาร ดังนั้นเมื่อพืชไดรับสารเมื่อตอนอายุมากขึ้นระดับความเขมขนที่ไดรับจึงไมเพียงพอตอ
การลดจํ านวนกิ่งแขนง อยางไรก็ตามสังเกตไดวาบานชื่นหนูท่ีปลูกในชวงฤดูฝนจะมีจํ านวนกิ่ง
แขนงไมคอยแตกตางกันมากนัก เนื่องจากในฤดูฝนมีปริมาณนํ้ ามากซ่ึงนํ้ าเปนตัวทํ าละลายธาตุ
อาหาร  (สมบุญ, 2544) ทํ าใหพืชมีการเจริญเติบโตสูง ดังนั้นการใหสารที่ความเขมขนและอายุที่
แตกตางกันสงผลท ําใหมีจ ํานวนกิ่งแขนงแตกตางกันนอย

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจํ านวนกิ่งแขนงของบานช่ืนหนูท่ีปลูกในชวงเดือน ตุลาคม-
มกราคม ซึ่งเปนชวงฤดูหนาว มีจ ํานวนกิ่งแขนงนอยกวาชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน เนื่องจาก
อิทธิพลของสภาพแวดลอมนั้นสงผลทํ าใหจ ํานวนกิ่งแขนงลดลงแมจะไมไดรับสารก็ตาม และชวง
ฤดูหนาว ซ่ึงอุณหภูมิต่ํ าสงผลตอกิจกรรมของเอนไซมตางๆ ลดลง ดังนั้นการแบงเซลลก็จะชาลง 
ทํ าใหมีจํ านวนกิ่งแขนงนอยกวาชวงฤดูฝนประกอบกับสภาวะอากาศคอนขางแหงแลงพืชจึงไมคอย
มีอาหารสะสมมากนกั ทํ าใหพืชไมคอยเจริญเติบโตเทาท่ีควร (วงจันทร, 2535) และยิ่งไดรับ   สา
รพาโคลบิวทราโซลก็ย่ิงทํ าใหพืชที่ไดรับสารมีจ ํานวนกิ่งแขนงลดลงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก       คุณ
สมบัติของสารชะลอการเจริญเติบโต พืชจึงตอบสนองตอที่ระดับความเขมขนที่เปลี่ยนไป  โดยการ
ใหท่ีระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปล่ียนความเขม
ขนเปน 25 พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้ง ทํ าใหบานชื่นหนูมีจ ํานวนกิ่งแขนงนอยท่ีสุด แตการใหสารที่
อายุ 49 วัน พบวามีแนวโนมจ ํานวนกิ่งแขนงคอนขางมากเชนเดียวกับบานชื่นหนูที่ปลูกในชวง
เดือน กรกฎาคม-กันยายน
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จํ านวนดอกตอตน

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการใชสารพาโคลบิวทราโซลโดยวิธีการฉีดพนที่อายุและ
ความเขมขนตางกันไมมีผลตอจํ านวนดอกของบานชื่นหนูท่ีปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทํ าใหมีจํ านวนกิ่งกานมาก เนื่องจาก
บานชื่นหนูจะออกดอกที่ปลายยอดเหนือกิ่ง (กิติพันธ, 2531) จึงออกดอกไดมากพอๆ กัน ทํ าให
มีจํ านวนดอกไมแตกตางกัน แตมีผลตอจํ านวนดอกของบานชื่นหนูท่ีไดรับสารโดยวิธีการตางๆ    
ที่ปลูกในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม โดยท่ีระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม ท่ีอายุ 21 วัน จ ํานวน 
4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 และ 30 พีพีเอ็ม จ ํานวน 3 ครั้ง ทํ าใหบานชื่นหนูมีจ ํานวน
ดอกตอตนนอยที่สุดในขณะที่ตนที่ไมไดรับสารมีจํ านวนดอกมากท่ีสุด เนื่องจากตนที่ไมไดรับสาร
จะมีจํ านวนกิ่งแขนงมากจึงทํ าใหออกดอกไดมากในขณะท่ีตนท่ีไดรับสารทํ าใหมีจํ านวนกิ่งนอยจึง
ออกดอกไดนอย ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ ศิริพร (2539) พบวา การใหสาร Trinexapac-
ethyl กับดาวเรืองพันธุ Yellow galor ที่ปลูกในชวงฤดูหนาว ที่ระดับความเขมขน 1,000 พีพีเอ็ม 
ขึ้นไป มีผลทํ าใหมีจ ํานวนดอกลดลง

ผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา จ ํานวนดอกจะลดลงแปรผันตามความเขมขนและ
จ ํานวนครั้งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ระดับความเขมขน 15 พีพีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง 
และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 และ 30 พีพีเอ็ม พนตออีก 3 ครั้ง (ตารางที่ 15) ทํ าใหมีจ ํานวน
ดอกที่นอยเกินไปไมเหมาะกับกระถาง จึงควรพิจารณาที่ระดับความเขมขนอื่นๆ ตอไป

ขนาดดอก

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการใชพาโคลบิวทราโซลโดยวิธีการฉีดพนท่ีอายุและ
ความเขมขนตางกันไมมีผลตอขนาดดอกของบานชื่นหนูท่ีปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
และ ตุลาคม-มกราคม ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ ศิริลักษณ (2528) ไดทดลองใช พาโคล
บิวทราโซล กับดอกดาวกระจายที่ระดับความเขมขน 50 100 และ 200 พีพีเอ็ม พบวาการใหสาร
ท่ีความเขมขน และจ ํานวนครั้งท่ีแตกตางกันไมมีผลตอขนาดดอก และการทดลองของ กนิฏฐา 
(2540) ไดทดลองใชสาร Trinexapac-ethyl ซึ่งเปนสารชะลอการเจริญเติบโตชนิดหนึ่งกับบานชื่น
หนูพันธุดอกสีขาวโดยวิธีการฉีดพนพบวาการใหสารที่ระดับความเขมขน 50 100 200 และ 400 
พีพีเอ็ม ไมมีผลตอขนาดดอก เนื่องจากขนาดดอกนั้นจะข้ึนอยูกับปริมาณอาหารสะสมในดอก   
ดังนั้นสารชะลอการเจริญเติบโตท่ีใหไปมีผลไปยับย้ังการยืดตัวของเน้ือเย่ือบริเวณใตปลายยอดทํ า
ใหขอปลองสั้นลงเทานั้น (Richard, 1996) ไมไดเปนการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารใหกับพืชดังนั้น
จึงท ําใหตนบานชื่นหนูมีขนาดดอกไมแตกตางกัน
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 ดังนั้นการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมที่ท ําใหบานชื่นหนูมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสมกับ
กระถางขนาด 4 นิ้ว ควรพิจารณาทุกๆ หัวขอท่ีกลาวมา คือ ความสูง ความกวางทรงพุม      
ขนาดดอก จ ํานวนดอก ความยาวปลอง จ ํานวนปลอง และ จ ํานวนกิ่งแขนง ซ่ึงมีผลตอคุณสมบัติ
ของไมดอกกระถางที่ด ีการปลูกไมดอกกระถางใหสวยงามนอกจากจะตองมีความสูงและขนาดทรง
พุมที่ไดสมดุลยกับขนาดกระถางแลว (นพดล, 2537) ขนาดดอกและจ ํานวนดอกก็จ ําเปนตอ
ความสวยงามของไมดอกกระถาง เพราะไมดอกมีความงามอยูที่ดอก (สมเพียร, 2525) หากมี
ขนาดดอกและจํ านวนดอกนอยก็ทํ าใหแลดูไมสวยงาม นอกจากนี้ควรท่ีจะพิจารณา ความยาว
ปลอง จ ํานวนปลอง และจ ํานวนกิ่งแขนง ซึ่งเปนองคประกอบที่สํ าคัญรองลงมา โดยลักษณะ     
ดังกลาวบงบอกถึง ความโปรงหรือความทึบของทรงพุม หากมีจํ านวนกิ่งแขนงมาก ขอปลองที่ยาว 
และมีจํ านวนปลองมาก ก็จะทํ าใหดูเกะกะเกงกางไมสวยงาม และท ําใหตนหักลมไดงาย นอกจากนี ้
สภาพแวดลอมก็เปนส่ิงสํ าคัญ เนื่องจากไมดอกกระถางสามารถปลูกไดท้ังตลอดป ดังนั้นการ  
ตอบสนองของพืชก็จะแตกตางกันไปในแตละฤดูก็ตองการความเขมขนที่แตกตางกันไป ซึ่งผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นวา ตนบานชื่นหนูที่ปลูกในชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน ซึ่งเปนชวงฤดูฝนมี
การเจริญเติบโตคอนขางมากการเปลี่ยนความเขมขนเมื่อพืชมีอายุมากขึ้นจะทํ าใหพืชตอบสนองได
ดีกวาการใหเพียงความเขมขนเดียวตลอด และนอกจากนี้การใหสารท่ีอายุนอยและตอเนื่องกัน    
ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความสูงและขนาดทรงพุมไดดีโดยไมสงผลตอลักษณะอื่นๆ 
แตพืชที่ปลูกในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม ซึ่งเปนชวงฤดูหนาว การเปล่ียนความเขมขนไมเหมาะ
สม เพราะจะท ําใหตนเตี้ย และความกวางทรงพุมนอยเกินไปไมเหมาะกับขนาดกระถางยังสงผลตอ
ลักษณะอื่นๆ อีกดวยโดยเฉพาะทํ าใหมีจ ํานวนดอกลดลง และมีทรงพุมที่แนนทึบจนเกินไป

การใหสารพาโคลบวิทราโซล ในชวงเดือน กรกฎาคม-กนัยายน ท่ีระดับความเขมขน 10    พี
พีเอ็ม พนเม่ือตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเขมขนเปน 25 พีพีเอ็ม พนตออีก 
3 ครั้ง จะทํ าใหบานชื่นหนูมีขนาดที่เหมาะสมกับกระถางขนาด 4 นิ้ว โดยไมทํ าใหลักษณะคุณภาพ
อื่นๆ เปล่ียนแปลง อีกท้ังยังสามารถควบคุมความสูงและขนาดทรงพุมใหมีขนาดท่ีคงท่ีไดนานท่ี
สุด ในขณะที่การใหสารโดยวิธีการอื่นเมื่องดการใหสารพืชก็มีแนวโนมสูงขึ้นจากเดิม สวนบานชื่น
หนูที่ปลูกในชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม ซึ่งเปนชวงฤดูหนาว การใหสารที่ระดับความเขมขน 10 
พีพีเอ็มพนเมื่อตนอายุ 21 วัน จ ํานวน 4 ครั้ง ก็เพียงพอท่ีทํ าใหบานชื่นหนูมีขนาดที่เหมาะสมกับ
กระถาง เนื่องจากทํ าใหมีความสูงและความกวางทรงพุมที่ไมเล็กจนเกินไปมีจ ํานวนดอกที่เหมาะ
สมเนื่องจากการใหสารท่ีระดับความเขมขนสูงและการเปลี่ยนความเขมขนท ําใหมีจ ํานวนดอกนอย
จนเกินไป และท ําใหทรงพุมสวยงามไมโปรงหรือทึบจนเกินไป อีกทั้งเปนการประหยัดตนทุนการ
ผลิตเพราะงายตอการเตรียมสารเคมีและการใหสารจํ านวนครั้งท่ีนอยก็เพียงพอตอการผลิตไม
ดอกกระถาง
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สรุป

ในการผลิตบานชื่นหนูเปนไมดอกกระถางโดยใชสารชะลอการเจริญเติบโตในการควบคุม
ความสูงและขนาดทรงพุมใหเหมาะกบักระถางขนาด 4 นิว้ โดยใชคลอมีควอท คลอไรด และ        
พาโคลบวิทราโซล สรปุผลไดดังนี้

1. พาโคลบิวทราโซลมีประสิทธิภาพในการควบคุมความสูงและขนาดทรงพุมไดดีกวา    
คลอมีควอทคลอไรด

2. การใหสารเมื่อพืชมีอายุนอยพืชจะตอบสนองไดดีกวาการใหสารกับพืชอายุมาก โดย
การใหสารเม่ือตนอายุ 21 วนั จะใหผลดีกวา การใหสารเม่ือตนกลาอายุ 49 วนั วิธีการใหสารท่ีทํ าให
บานช่ืนหนูมีขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ บานชืน่หนท่ีูปลูกในชวงเดือน กรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) 
การใหสารท่ีระดับความเขมขน 10 พพีเีอม็ เม่ือตนอายุ 21 วนั จ ํานวน 4 ครั้ง และเปล่ียนความเขม
ขนเปน 25 พพีเีอม็ พนตออกี 3 ครัง้ ทํ าใหบานชืน่หนมีูขนาดท่ีเหมาะกบักระถางมากท่ีสุด โดยไมทํ าให 
ขนาดดอกและจ ํานวนดอกลดลง สวนบานชืน่หนท่ีูปลูกในชวงเดือนตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว) การ
ใหสารท่ีระดับความเขมขน 10 พพีเีอม็ พนเม่ือตนอายุ 21 วนั จ ํานวน 4 ครั้ง โดยใหทุกสัปดาห 
เพยีงพอท่ีจะทํ าใหบานช่ืนหนูมีขนาดเหมาะกบักระถางมากท่ีสุด
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ภาคผนวก

ตารางผนวกที่1  แสดงความสูงของบานชื่นหนูที่ไดรับ คลอมีควอท คลอไรด โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.) ความสูง (cm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12

0 0 24.6abc 28.77ab

500 0 21.47cd 25.33abc

500 500 23.43bc 26.43abc

0 500 27.57a 30.33a

1,000 0 23.7abc 27.46abc

1,000 1,000 22.47bcd 25.31bc

0 1,000 25.6ab 28abc

1,500 0 23.67abc 28.17abc

1,500 1,500 19.43d 23.8c

0 1,500 25.76ab 29.77ab

F-test ** *
C.V. (%) 8.8 8.4

หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรที่เหมือนกันทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย
วิธี  Duncan' New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

* มีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิต ิ(ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
**   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่ 2  ความกวางทรงพุม ของตนบานชื่นหนูที่ไดรับ คลอมีควอท คลอไรด โดยวิธีการ
ตางๆ

ความเขมสาร (ppm.) ความกวางทรงพุม (cm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12

0 0 21.23 21.49
500 0 20.53 23.83
500 500 20.43 24.94
0 500 21.97 25.13

1,000 0 21.5 24.00
1,000 1,000 20.09 22.43

0 1,000 20.88 23.4
1,500 0 23.6 25.28
1,500 1,500 20.07 23.63

0 1,500 21.64 26.73
F-test ns ns
C.V. (%) 6.2 8.2

ns  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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ตารางผนวกที่ 3  แสดง ความยาวปลองและจ ํานวนปลองของตนบานชื่นหนูที่ไดรับ คลอมีควอท
คลอไรด โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

ความยาวปลอง
(cm.)

จ ํานวนปลอง
(ปลอง)

0 0 4.27 5.70
500 0 4.81 5.07
500 500 4.85 6.07
0 500 4.57 5.80

1,000 0 4.17 5.87
1,000 1,000 5.19 6.00

0 1,000 4.52 5.98
1,500 0 5.31 5.27
1,500 1,500 4.05 6.13

0 1,500 409 6.18
F-test ns ns
C.V. (%) 15.7 14.4

ns  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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ตารางผนวกที่ 4  แสดงจํ านวนดอกตอตน และขนาดดอก ของบานชื่นหนูที่ไดรับคลอมีควอท
คลอไรด  โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

จ ํานวนดอกตอตน
(ดอก)

ขนาดดอก
(cm.)

0 0 38.25 2.39
500 0 33.73 2.48
500 500 47.53 2.41
0 500 33.93 2.53

1,000 0 40.13 2.49
1,000 1,000 35.08 2.33

0 1,000 31.60 2.32
1,500 0 26.93 2.52
1,500 1,500 32.13 2.43

0 1,500 44.60 2.51
F-test ns ns
C.V. (%) 32.6 7.1

ns  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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ตารางผนวกที่ 5  แสดงความสูงตนของบานชื่นหนูที่ไดรับ พาโคลบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.) ความสูง (cm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12

0 0 26.1a 30.6a

5 0 22.2b 27.18ab

5 5 17.17c 22.27de

0 5 25.55a 29.73ab

10 0 21.93b 26.43bc

10 10 15.53c 18.73e

0 10 23.43ab 27.1ab

15 0 18.17c 23.17cd

15 15 15.58c 22.59d

0 15 24ab 28.73ab

F-test ** *
C.V. (%) 7.6 8.3

หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรที่เหมือนกันทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย
วิธี  Duncan' New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

* มีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิต ิ(ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
**   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่ 6  แสดงความกวางทรงพุม ของบานชื่นหนูที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซล โดยวิธี
การตางๆ

ความเขมสาร (ppm.) ความกวางทรงพุม (cm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12

0 0 21.16ab 26.27a

5 0 21.17ab 24.8ab

5 5 19.33bc 23.27ab

0 5 23.18a 24.7ab

10 0 21.57ab 22.9b

10 10 17.3c 19.73c

0 10 21.1ab 24.07ab

15 0 20bc 23.67ab

15 15 19.38bc 24.88ab

0 15 21.2ab 25.21ab

F-test * **
C.V. (%) 7.6 6.6

หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรที่เหมือนกันทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย
วิธี  Duncan' New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

* มีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิต ิ(ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
**   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่ 7  แสดงความยาวปลองและจ ํานวนปลองของบานชื่นหนูที่ไดรับสารพาโคลบิว-
ทราโซล โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

ความยาวปลอง
(cm.)

จ ํานวนปลอง
(ปลอง)

0 0 4.37 5.86a

5 0 5.14 4.93bcd

5 5 4.51 4.87bcd

0 5 4.73 5.58ab

10 0 4.42 5.47abc

10 10 3.61 4.89bcd

0 10 4.19 5.6ab

15 0 4.55 4.6cd

15 15 4.81 4.53d

0 15 4.36 5.93a

F-test ns **
C.V. (%) 16.4 9.2

หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรที่เหมือนกันทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย
วิธี  Duncan' New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

**   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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ตารางผนวกที่ 8  แสดงจํ านวนดอกตอตนและ ขนาดดอก ของบานชื่นหนูที่ไดรับสารพาโคลบิว-
ทราโซล โดยวิธีการตางๆ

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง

จ ํานวนดอกตอตน
(ดอก)

ขนาดดอก
(cm.)

0 0 31.2 2.41
5 0 31.6 2.47
5 5 42.53 2.48
0 5 31.53 2.58
10 0 35.13 2.43
10 10 33.8 2.54
0 10 39.27 2.58
15 0 23.13 2.58
15 15 34.9 2.42
0 15 39.6 2.49

F-test ns ns
C.V. (%) 31.8 5.5

ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ



70

ตารางผนวกที่ 9  แสดงความสูงของบานชื่นหนูเมื่อไดรับสาร พาโคลบิวทราโซล โดยวิธีการตางๆ
ในชวงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) และเดือน ตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว)

ความเขมสาร (ppm.) ความสูงตน (cm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 29.47abc 16.56a 32.13abc 21.83a

5 0 25.43def 11.83bc 27.78c-f 17bcd

5 5 25.83def 9.82de 30.17b-e 14.3cde

5 20 23.13e-I 8.91def 27.83c-f 14.17c-f

5 25 24.27d-h 9.08de 29.5b-e 12e-f

5 30 22.87f-I 7.96efg 28.33c-f 11.77e-f

0 5 29.97ab 13.87b 34.9a 18.3b

10 0 24.97d-g 11.82bc 30.17b-e 17.33bc

10 10 23.63e-i 7.63efg 27.57c-f 12.67ef

10 20 20.6i 8.73efg 23.87fg 14.46c-f

10 25 20.5i 8.17efg 23.03g 12.4ef

10 30 21.13hi 8.13efg 27.77c-f 13.27def

0 10 31a 13.48b 33.47ab 17.53bc

15 0 25.43def 8.93def 28.5c-f 14.47b-e

15 15 23.87e-I 8.63efg 27.77c-g 17.64b-g

15 20 21.59ghi 8.29efg 27.4def 11.5ef

15 25 21.47hi 6.65g 28.43c-f 10.29f

15 30 21.67ghi 6.78fg 25.83efg 11.5ef

0 15 26.07def 12.37bc 28.93b-e 16.8bcd

0 20 27.37bcd 12.47bc 30.97a-d 15.3b-e

0 25 26.37cde 10.97cd 28.93b-e 14.67b-e

0 30 27.57bcd 13.12b 30.93a-d 15.23b-e

F-test ** ** ** **
C.V.(%) 7.3 11.2 8.3 13.6
หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรที่เหมือนกันทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย

วิธี  Duncan' New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่10  แสดงความกวางทรงพุมของบานชืน่หนเูม่ือไดรบัสาร พาโคลบวิทราโซล โดยวธีิการ
ตางๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) และเดือน ตุลาคม-มกราคม (ฤดู
หนาว)

ความเขมสาร (ppm.) ความกวางทรงพุม (cm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12
จ ํานวน 4 ครั้ง จ ํานวน 3 ครั้ง ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 29.9abc 18.43a 30.87abc 21.83a

5 0 26.23de 15.75bcd 28.17c-g 19.86abc

5 5 28a-d 14.19cde 28.97b-e 16.3c-I

5 20 26.77cde 12.71e-h 29b-e 16.57c-I

5 25 25.3de 11.93e-h 27.3d-g 15f-I

5 30 27.9a-d 11.85e-h 29.17a-e 14.57c-I

0 5 31.13a 18.1ab 32.2a 20.67ab

10 0 25.5de 16.79abc 27.27d-g 20.83ab

10 10 24.5de 12.51e-h 26.97d-g 15.9d-I

10 20 25.07de 13.47d-g 26.4efg 18.46b-h

10 25 24.6de 12.42e-h 25.4g 15.43e-I

10 30 25.9de 11.19fgh 27.74c-g 15.67d-I

0 10 30.57ab 17.23ab 31.4ab 19.4a-d

15 0 26.9cde 13.67d-g 27.87c-g 17.57b-g

15 15 26.17de 13.91def 27.77c-g 17.64b-g

15 20 27.2b-e 12.52e-h 27.9c-g 14.17ghi

15 25 24e 10.43h 25.67fg 13.04i

15 30 26de 11.11gh 27.3d-g 13.64hi

0 15 26.2de 14.27cde 27.35d-g 18.67a-e

0 20 27.57b-e 14.57cde 30.07a-d 17.17b-h

0 25 26.8cde 12.85e-h 28.73b-f 16.73c-I

0 30 26.03de 15.67bcd 26.17efg 18.07b-f

F-test ** ** ** **
C.V.(%) 6.9 10.3 5.9 11
หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรที่เหมือนกันทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย

วิธี  Duncan' New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่ 11  แสดงความยาวปลองและจ ํานวนปลองของบานชื่นหนูเมื่อไดรับสารพาโคลบิว-
ทราโซล โดยวิธีการตางๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) และเดือน
ตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว)

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน

ความยาวปลอง
(cm.)

จ ํานวนปลอง
(ปลอง)

จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.
0 0 2.61a 2.44a 5.27b-e 4.33ab

5 0 2.06a-d 2.01ab 5.63a-e 4b-e

5 5 1.89a-d 1.87bc 4.92e 4.07a-e

5 20 1.96a-d 1.39c-f 5.93abc 4.27abc

5 25 1.91a-d 1.18ef 5.31b-e 4.27abc

5 30 1.74bcd 1.34c-f 4.97de 3.73de

0 5 2.64a 1.89bc 5.27b-e 3.72de

10 0 2.3ab 1.75b-e 5.3be 4.33ab

10 10 2.06a-d 1.67b-f 5.17cde 3.73de

10 20 2.42ab 1.73b-f 6.27a 4.47ab

10 25 1.32d 1.53b-f 5.37b-e 3.98b-e

10 30 1.38cd 1.49b-f 5.53a-e 3.6ef

0 10 1.98a-d 1.23ef 5.84a-d 3.67de

15 0 2.22abc 1.83bcd 5.9abc 4.53a

15 15 1.7bcd 1.97ab 5.07cde 3.65de

15 20 2.05a-d 1.57b-f 4.83e 3.8de

15 25 2.26ab 1.23ef 5.23b-e 3.18f

15 30 2.38ab 1.38c-f 5.3b-e 3.7de

0 15 1.85a-d 1.17ef 5.23be 4.13a-d

0 20 2.26ab 1.16f 6.1ab 4.4ab

0 25 2.05a-d 1.96def 5.87a-d 4.33ab

0 30 2.31ab 1.38c-f 5.47a-e 4.4ab

F-test * ** * **
C.V.(%) 21.2 18.8 8.5 10.5
หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรที่เหมือนกันทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย

วิธี  Duncan' New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิต ิ(ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่ 12  แสดงจ ํานวนกิง่แขนงของบานชืน่หนเูม่ือไดรบัสาร พาโคลบวิทราโซล โดยวธีิการ
ตางๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) และเดือน ตุลาคม-มกราคม
(ฤดูหนาว)

ความเขมสาร (ppm.) จ ํานวนกิ่งแขนง (ก่ิง)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน
จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง

ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.

0 0 13.8ab 9.13a

5 0 12.4a-e 7b-g

5 5 11.53be 7.27b-g

5 20 13.4abc 7.73a-d

5 25 11.93a-e 6.67b-g

5 30 11.13cde 7.6b-e

0 5 10.93de 6.8b-g

10 0 11.87a-e 7.87abc

10 10 11.8a-e 6efg

10 20 12.67a-e 7.87abc

10 25 11.6a-e 7.07b-g

10 30 11.8a-e 6.4c-g

0 10 12.33a-e 6.2d-g

15 0 13.87a 7.13b-g

15 15 12.13a-e 6.83b-g

15 20 10.4e 6.13d-g

15 25 12.6a-e 5.77g

15 30 10.72de 5.83fg

0 15 11.13cde 6.07efg

0 20 12.93a-d 7.47b-f

0 25 12.33a-e 6.93b-g

0 30 11.67a-e 8.07ab

F-test * **
C.V.(%) 9.6 11.9

หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรที่เหมือนกันทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย
วิธี  Duncan' New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิต ิ(ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่ 13  แสดงจ ํานวนดอกตอตนและขนาดดอกตอตนของบานชืน่หนเูม่ือไดรบัสารพาโคล-
บวิทราโซลโดยวิธีการตางๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) และเดือน
ตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว)

ความเขมสาร (ppm.)
ใหเม่ืออายุ 21วัน ใหเม่ืออายุ 49 วัน

จ ํานวนดอกตอตน
(ดอก)

ขนาดดอก
(cm.)

จ ํานวน 4 คร้ัง จํ านวน 3 คร้ัง ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ม.ค.
0 0 57.00 70.6a 2.64 2.64
5 0 48.47 43.87b-e 2.86 2.57
5 5 49.13 46.73bcd 2.68 2.53
5 20 71.40 53.77b 2.66 2.62
5 25 53.60 31.07e 2.54 2.66
5 30 53.87 47.33bcd 2.84 2.61
0 5 59.53 35.47de 2.64 2.49
10 0 49.60 53.13b 2.45 2.51
10 10 52.27 36.87cde 2.52 2.38
10 20 58.20 51.73bc 2.76 2.57
10 25 50.87 47.13bcd 2.59 2.60
10 30 49.60 38.4cde 2.58 2.45
0 10 65.53 36.93cde 2.63 2.20
15 0 50.27 37.8cde 2.66 2.56
15 15 50.33 37.13cde 2.73 2.59
15 20 46.07 46.33bcd 2.72 2.57
15 25 45.40 48bcd 2.54 2.50
15 30 50.20 31.07e 2.67 2.38
0 15 44.80 29.67e 2.56 2.49
0 20 65.13 43.8b-e 2.72 2.52
0 25 63.60 34.87de 2.67 2.37
0 30 54.60 55.07b 2.56 2.53

F-test ns ** ns ns
C.V.(%) 19.6 17.5 5.5 5.7

หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรที่เหมือนกันทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย
วิธี  Duncan' New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่ 14  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของความสูงในสัปดาหที ่10 ท่ีปลูกในชวง
เดือนกรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว)

SV df SS MS F
Seasons 1 7092.58
TR 21 935.32 44.53 18.18**

Seasons x TR 21 66.7 3.18 1.297ns

Error 88 217.68 2.45
Total 131 8310.29

% C.V. = 8.93

** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางผนวกที่ 15  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของความสูงในสัปดาหที ่12 ท่ีปลูกในชวง
เดือนกรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนตุลาคม-มกราคม (ฤดูหนาว)

SV df SS MS F
Seasons 1 6643.9
TR 21 762.27 36.3 7.17**

Seasons x TR 21 160.41 7.63 1.51ns

Error 88 445.37 5.06
Total 131 8011.94

% C.V. = 10.36

** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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ตารางผนวกที่ 16  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของความกวางทรงพุมในสัปดาหที่ 10
ที่ปลูกในชวงเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนตุลาคม-มกราคม
(ฤดูหนาว)

SV df SS MS F
Seasons 1 5451.99
TR 21 456.78 21.75 7.94**

Seasons x TR 21 90.03 4.29 1.57ns

Error 88 240.84 2.74
Total 131 6239.65

% C.V. = 7.36

** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางผนวกที่ 17  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของความกวางทรงพุมในสัปดาหที่ 12 ท่ี
ปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนตุลาคม-มกราคม
(ฤดูหนาว)

SV df SS MS F
Seasons 1 3749.38
TR 21 488.96 23.28 2.65**

Seasons x TR 21 341.09 16.24 1.85*

Error 88 772.57 8.78
Total 131 5351.99

% C.V. = 13.18

** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่ 18  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของความยาวปลองในสัปดาหที ่12 ท่ีปลูก
ในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนตุลาคม-มกราคม
(ฤดูหนาว)

SV df SS MS F
Seasons 1 7.03
TR 21 9.44 0.45 2.65**

Seasons x TR 21 5.27 0.25 1.47ns

Error 88 15.35 0.17
Total 131 37.09

% C.V. = 22.53

** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางผนวกที่ 19  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของจ ํานวนปลองในสัปดาหท่ี 12 ท่ีปลูกใน
ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนตุลาคม-มกราคม
(ฤดูหนาว)

SV df SS MS F
Seasons 1 67.51
TR 21 13.52 0.64 4.57**

Seasons x TR 21 4.42 0.21 1.5ns

Error 88 12.56 0.14
Total 131 98.01

% C.V. = 7.91

** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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ตารางผนวกที่ 20  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของจ ํานวนกิ่งแขนงในสัปดาหท่ี 12 ท่ีปลูก
ในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนตุลาคม-มกราคม
(ฤดูหนาว)

SV df SS MS F
Seasons 1 842.33
TR 21 74.43 3.54 3.51**

Seasons x TR 21 25.29 1.2 0.19ns

Error 88 89.36 1.01
Total 131 1031.42

% C.V. = 10.56

** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางผนวกที่ 21  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของจ ํานวนดอกในสัปดาหท่ี 12 ท่ีปลูกใน
ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนตุลาคม-มกราคม
(ฤดูหนาว)

SV df SS MS F
Seasons 1 3692
TR 21 5314.64 253.08 2.63**

Seasons x TR 21 4000 190.48 1.98*

Error 88 8481.98 96.37
Total 131 21488.63

% C.V. = 20.3

* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิต ิ(ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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ตารางผนวกที่ 22  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนรวมของขนาดดอกในสัปดาหที ่12 ท่ีปลูกใน
ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนตุลาคม-มกราคม
(ฤดูหนาว)

SV df SS MS F
Seasons 1 0.9
TR 21 2.35 0.11 1.83*

Seasons x TR 21 1.94 0.09 1.5*

Error 88 4.99 0.06
Total 131 10.19

% C.V. = 9.57

** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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