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Dendrobium Sonia “Bom Jo” เพื่อทําไมแคระ
A study the effects of Paclobutrazol on Dendrobium Sonia “Bom Jo” in the form of
dwarfing plant
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การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการใชสารแพคโคลบิวทราโซลกับตนกลวยไมสกุลหวาย พันธุบอมโจ
Dendrobium Sonia “Bom Jo” เพื่อทําไมแคระ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความสูงและขนาดของทรงพุมของตน
กลวยไม โดยวิธีการฉีดพนทางใบเพียงครั้งเดียว ในระดับความเขมขน 200, 300, 400 และ 500 มิลลิกรัมตอลิตร
และโดยวิธีการรดลงบนวัสดุปลูกเพียงครั้งเดียว ในระดับความเขมขน 200, 300, 400 และ 500 มิลลิกรัมตอลิตร
โดยตนกลวยไมที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีอายุ 6 เดือน
ผลการศึกษาพบวาการใหสารโดยวิธีการรดลงบนวัสดุปลูกทําใหความสูงเฉลี่ยของลําตนเพิ่มขึ้นนอย
ที่สุดมีคา 0.33 เซนติเมตร หรือเปอรเซ็นตความสูงของลําตนที่เพิ่มขึ้นมีคา 23.91 สวนขนาดความกวางของทรง
พุมเฉลี่ยของลําตนเพิ่มขึ้นนอยที่สุดมีคา 0.52 เซนติเมตร หรือเปอรเซ็นตความกวางของทรงพุมมีคา 41.93 ที่
ระดับความเขมขน 500 mg/l เมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสารและหลังจากรดสารได 3 เดือน โดยสารนี้
จะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตได 3 เดือน หลังจากไดรับสาร เมื่อถึงเดือนที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตจะกลับมา
เปนปกติ
สวนการใหสารโดยการฉีดพนทางใบทําใหความสูงเฉลี่ยของลําตนเพิ่มขึ้นนอยที่สุดมีคา 0. 67
เซนติเมตร หรือรอยละความสูงของลําตนที่เพิ่มขึ้นมีคา 30.45 เปอรเซ็นต สวนขนาดความกวางของทรงพุม
เฉลี่ยของลําตนเพิ่มขึ้นนอยที่สุดมีคา 1.02 เซนติเมตร หรือเปอรเซ็นตความกวางของทรงพุมมีคา 52.57 ที่
ระดับความเขมขน 400 mg/l เมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสารและหลังจากการฉีดพนสารได 1 เดือน โดย
วิธีการฉีดพนทางใบจะยับยั้งการเจริญเติบโตได 1 เดือน หลังจากไดรับสารเมื่อถึงเดือนที่ 2 ตนกลวยไมจะมีการ
เจริญเติบโตเปนปกติ จากการทดลองครั้งนี้สรุปไดวาการใหสารโดยวิธีการรดลงบนวัสดุปลูกสามารถควบคุมการ
เจริญเติบโตไดดีกวาการฉีดพนทางใบ
คําสําคัญ : ไมแคระ ; สารแพคโคลบิวทราโซล ; กลวยไมสกุลหวาย “ พันธุบอมโจ “
อาจารย ดร. สาขาวิชาการมัธยมศึกษา กลุมการสอนสิ่งแวดลอม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ABSTRACT
This research attempted to study the effects of Paclobutrazol on Dendrobium sonia in the
form of dwarfing plant. The objective was achieved through to regulating the Orchid’s height and
width of seedlings. The plantings were conducted by spraying the orchids at the rates of 200, 300,
400 and 500 mg/liter/plant and by drenching planting substrates at the rates of 200, 300, 400 and
500 mg/liter/plant. Both applications were treated with six- months old sample orchids.
The results showed that after three months of application the planting substrates drenching,
the average height of the orchids were increased by 0.33 cm. or 23.91 % and the average width
of seedlings increased by 0.52 cm. or 41.93 % at 500 mg/l concentration as compared with the
control. This reduction in growth rate lasted for three months and returned to normal from the forth
month. Application by spraying, the average height of the sample increased by 0.67 cm. or 30.45 %
and the average width of seedlings increased by 1.02 cm. or 52.57 % at 400 mg/l concentration as
compared with the control. This reduction in growth rate lasted for one month, and became normal
from the second month. Comparing the methods of chemical application, drenching method is more
effective than the spraying.
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บทนํา
ปจจุบันตลาดไมดอกไมประดับในเขตอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จัดวาเปนตลาดและ
แหลง ผลิตไมดอกไมประดับที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ไมดอกไมประดับที่เกษตรกรผลิตขึ้นเพื่อจําหนายมี
หลากหลายชนิด หลากหลายประเภท เชน ไมลอม สําหรับผูที่ตองการตนไมขนาดใหญไปปลูกเพื่อสรางความรม
รื่นอยางรวดเร็ว ไมบรรจุกระถางสําหรับใชวางตกแตงตามสถานที่ตาง ๆ สามารถเคลื่อนยายได และไมแคระ
สํา หรั บ ประดั บ ในสวนหยอ มที่ มี พื้ น ที่ ข นาดเล็ ก เปน ต น สํา หรั บ ไมแ คระตลาดป จจุ บั น มี ค วามต อ งการมาก
แตกําลังการผลิตของเกษตรกรยังมีไมเพียงพอแกความตองการ เนื่องจากกระบวนการผลิตตองใชเวลานาน และ
ขั้นตอนการดูแลคอนขางยุงยาก เนื่องจากขั้นตอนการผลิตไมแคระทั่วไปของเกษตรกรสวนใหญยังใชเทคนิค
วิธี การควบคุมอาหาร น้ํา และขนาดภาชนะที่ใสตน ไมเพื่อ บัง คับใหตน ไมเปนไมแคระ ซึ่ งมีขั้นตอนยุ งยาก
สิ้นเปลืองแรงงาน สงผลใหตนทุนการผลิตสูงผลผลิตมีปริมาณไมแนนอน (พัฒน . 2547 : 27)
จากปญหาดังกลาวผูวิจัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการคนควาวิจัย เพื่อใชสารเคมียับยั้ง
การเจริญเติบโตของตนไม เพื่อผลิตเปนไมแคระที่มีขั้นตอนการดูแลไมยุงยาก สามารถผลิตไมแคระไดในปริมาณ
มาก ๆ ซึ่งสารเคมีดังกลาวไดแกสารแพคโคลบิวทราโซลเปนสารชะลอการเจริญเติบโต ซึ่งมีผลยับยั้งการ
สังเคราะหจิบเบอเรลลินภายในตนพืชซึ่งมีผลในการลดการเจริญเติบโตของลําตนโดยตรง (Anonymous, 1984)
ดั ง นั้น พืชที่ไ ดรับ สารนี้ จะมีป ริม าณจิบ เบอเรลลิน นอยลงทํ า ให กิ่ง ไมยืดตั ว ออก ความยาวของกิ่ง จึง สั้น ลง
นอกจากนี้สารแพคโคลบิวทราโซลยังมีผลยับยั้งการยืดตัวของเซลในบริเวณใตใบยอดโดยไมเกี่ยวกับปลายยอด
โดยตรง ดังนั้นจึงไมมีผลตอใบ ซึ่งมีจุดกําเนิดที่ปลายยอดจํานวนใบจึงยังคงไมเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้สาร
ดังกลาว ยังทําใหลําตน และใบเล็กลง แตใบมีสีเขียวเขม และสามารถอยูในที่ที่มีแสงนอยไดดีกวาตนที่ไมได
รับสาร ( Sterett,1985) จากคุณสมบัติดังกลาว สารแพคโคลบิวทราโซลจึงเหมาะสมที่จะนํามาทําไมแคระ ซึ่ง
จะชวยใหเกษตรกรสามารถผลิตไมแคระไดในปริมาณมาก เพียงพอแกการผลิตในเชิงพาณิชย ไดในโอกาสตอไป
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาเพื่อหาอัตราการใชสารแพคโคลบิวทรา
โซลที่เหมาะสม เพื่อทําใหกลวยไมสกุลหวาย พันธุบอมโจ Dendrobium Sonia “ Bom Jo” เปนไมแคระ
เนื่องจากกลวยไมพัน ธุดังกลาว เกษตรกรนิยมปลูกกันมากเพื่อใชเปนไมตั ดดอก สงขายทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศทั่วไป โดยเฉพาะ ในป 2543 กลวยไมสกุลหวาย พันธุบอมโจ ถูกนําเขาไปขายในประเทศญี่ปุน
กวา 80 ลานชอ คิดเปนมูลคากวา 250 ลานบาท (มาลินี อนุพันธสกุล. 2544 : 5 ) ดังนั้นถาสามารถผลิต
กลวยไมพันธุดังกลาวในรูปแบบของไมแคระในปริมาณมากได จะสามารถสงออกเปนสินคาไดอีกชนิดหนึ่ง
เนื่องดวยกลวยไมพันธุดังกลาว เปนที่รูจักของตางประเทศเปนอยางดีแลว ซึ่งจะทํารายไดใหกับเกษตรกรที่ปลูก
กลวยไมใหมีโอกาสแขงขันกับประเทศคูคาอื่น ๆ ในโอกาสตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการใหสารแพคโคลบิวทราโซลยับยั้งการเจริญเติบโตของกลวยไมสกุลหวายพันธุบอมโจ
Dendrobium Sonia “Bom Jo” ที่เหมาะสมในการทําไมแคระ
2. เพื่อหาอัตราการใชสารแพคโคลบิวทราโซลในการทําใหกลวยไมสกุลหวายพันธุ Dendrobium
Sonia “Bom Jo” ที่เหมาะสมในการทําไมแคระ

3. เพื่อศึกษาระยะเวลาการการควบคุมการเจริญเติบโตของตนกลวยไมสกุลหวายพันธุ Dendrobium
Sonia “Bom Jo” ที่ใชสารแพคโคลบิวทราโซลในอัตราตาง ๆ และวิธีการใหแบบตาง ๆ
อุปกรณที่ใชในการศึกษา
อุปกรณที่ใชในการศึกษาประกอบดวย
1. ตนกลวยไมสกุลหวายพันธุ Dendrobium Sonia “Bom Jo” อายุ 6 เดือน จํานวน 100 กระถาง โดย
เลือกตนกลวยไมที่จะใชในการทดลองกระถางละ 1 ตนโดยเลือกตนที่เจริญเติบโตดีที่สุด
2. สารแพคโคลบิวทราโซล ที่ใชในการทดลองครั้งนี้ มีชื่อทางการคาในประเทศไทยวาพรีดิคท ( Predict)
จํานวน 500 กรัม
3. อุปกรณพนสารเคมีชนิดใชมือฉีดพนจํานวน 1 ชุด บัวรดน้ํา 1 อัน
4. ไมบรรทัดความยาว 30 เซนติเมตร
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงการทดลองซึ่งแบงการทดลองออกเปน 2 การทดลอง คือ
1. การใชสารแพคโคลบิวทราโซลฉีดพนทางใบและลําตนเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของ
ตนกลวยไมสกุลหวายพันธุ Dendrobium Sonia “Bom Jo” เพียงครั้งเดียวชวงเริ่มตนการทดลอง โดยแบงตน
กลวยไมที่ใชเปนกลุมตัวอยางเปน 5 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติไมใหสารแพคโคลบิวทราโซล หรือกลุม
ควบคุม จํานวน 10 ตน
กลุมที่ 2 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติแตใหสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการฉีด
พนทางใบและลําตนที่ระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร จํานวน 10 ตน
กลุมที่ 3 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติแตใหสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการฉีด
พนทางใบและลําตนที่ระดับเขมขน 300 มิลลิกรัม/ลิตร จํานวน 10 ตน
กลุมที่ 4 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติแตใหสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการ
ฉีดพนทางใบและลําตนที่ระดับความเขมขน 400 มิลลิกรัม/ลิตร จํานวน 10 ตน
กลุมที่ 5 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติแตใหสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการฉีด
พนทางใบและลําตนที่ระดับความเขมขน 500 มิลลิกรัม/ลิตร จํานวน 10 ตน
2. การใชสารแพคโคลบิวทราโซลรดลงบนวัสดุปลูกเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของตนกลวยไมสกุล
หวายพันธุ Dendrobium Sonia “Bom Jo” เพียงครั้งเดียวชวงเริ่มตนการทดลอง โดยแบงตนกลวยไมที่ใชเปน
กลุมตัวอยางเปน 5 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติไมใหสารแพคโคลบิวทราโซล หรือกลุมควบคุม
จํานวน 10 ตน
กลุมที่ 2 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติแตใหสารแพคโคลบิวทราโซลรดลงบน
วัสดุปลูกที่ระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร จํานวน 10 ตน

กลุมที่ 3 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติแตใหสารแพคโคลบิวทราโซลรดลงบน
วัสดุปลูกที่ระดับเขมขน 300 มิลลิกรัม/ลิตร จํานวน 10 ตน
กลุมที่ 4 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติแตใหสารแพคโคลบิวทราโซลรดลงบน
วัสดุปลูกที่ระดับความเขมขน 400 มิลลิกรัม/ลิตร จํานวน 10 ตน
กลุมที่ 5 ไดแกกลุมที่ปลูกดวยวิธีปกติแตใหสารแพคโคลบิวทราโซลรดลงบนวัสดุปลูกที่ระดับ
ความเขมขน 500 มิลลิกรัม/ลิตร จํานวน 10 ตน
การศึกษาการเจริญเติบโตของตนกลวยไม
การศึกษาการเจริญเติบโตของตนกลวยไมสกุลหวายพันธุ Dendrobium Sonia “Bom Jo” จะกระทําเดือน
ละ 1 ครั้ง โดยทําการวัดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ดังนี้
1 วัดความสูงของลําตน โดยจะทําการวัดระดับความสูงของลําตนจากระดับขอบกระถางปลูกจนถึง
ปลายสุดของลําตนมีหนวยเปนเซนติเมตร นําคาความสูงที่ไดมาหาคาเฉลี่ย
2 วัดความกวางของทรงพุม จะทําการวัดขนาดเสนผาศูนยกลางของทรงพุมตนโดยวัดจากปลายใบ
ดานหนึ่งไปยังปลายใบดานตรงขามโดยเลือกคูใบที่มีความยาวมากที่สุด มีหนวยเปนเซนติเมตร นําคาความ
กวางที่ไดมาหาคาเฉลี่ย

ภาพ 1 แสดงการรดสารแพคโคลบิวทราโซล

ภาพ 3 แสดงการวัดความกวางของทรงพุมโดยเลือกตน
ที่เจริญเติบโตดีที่สุดกระถางละ 1 ตน

ภาพ 2 แสดงการฉีดพนสารแพคโคลบิวทราโซล

ภาพ 4 แสดงการวัดความสูงของลําตนโดย
เลือกตนที่เจริญเติบโตดีที่สุดกระถางละ 1 ตน

ภาพ 5 แสดงสภาพการปลูกตนกลวยไมของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ผลการทดลองที่ 1 การศึกษาผลการการใชสารแพคโคลบิวทราโซลฉีดพนทางใบและลําตนเพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตของตนกลวยไมสกุลหวายพันธุ Dendrobium Sonia “Bom Jo” เพียงครั้งเดียว แสดงไดดังตาราง
1 -2 และภาพประกอบ 1-2
ตาราง 1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไมดานความสูงของลําตนที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลโดย
การฉีดพนทางใบที่ความเขมขนตาง ๆ
ความเขมขนของสารละลาย
แพคโคลบิวทราโซล
ความสูงที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 1
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความสูงที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 2
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l

คาเฉลี่ยความสูงของลําตน
ที่เพิ่มขึ้น(เซนติเมตร)

รอยละความสูงของลําตนที่
ลดลง (%)

2.20
1.13
0.95
0.67
0.71

100.00
51.36
43.17
30.45
32.26

1.84
1.44
1.08
1.04
1.09

100.00
78.24
58.68
56.52
59.23

ตาราง 1 (ตอ)
ความเขมขนของสารละลาย
แพคโคลบิวทราโซล
ความสูงที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 3
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความสูงที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 4
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l

คาเฉลี่ยความสูงของลําตน
ที่เพิ่มขึ้น(เซนติเมตร)

รอยละความสูงของลําตนที่
ลดลง (%)

1.38
1.29
1.25
1.18
1.24

100.00
93.47
90.57
85.50
89.85

1.04
0.97
0.94
0.94
0.96

100.00
93.26
90.38
90.38
92.03

ภาพประกอบ 1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไมดานความสูงของลําตนที่ไดรับสารแพคโคลบิวทรา
โซลโดยการฉีดพนทางใบที่ความเขมขนตาง ๆ

แผนภูมิแสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไมดานความสูงของลําตนที่ไดรับสารแพค
โคบิวทราโซลโดยการฉีดพนทางใบและลําตนที่ความเขมขนตาง ๆ

2.5

คาเฉลีย
่ ความสูงของลําตนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (เซนติเมคร)

กลุมควบคุม

2

1.5

200 mg/l

1

300 mg/l

500 mg/l
400 mg/l

0.5

0
1

2

3

ชางเวลาหลังไดรับสาร (เดือน)

4

จากตาราง 1 และภาพประกอบ 1 แสดงวาตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลโดย การฉีดพน
ทางใบมีผลตอการเจริญเติบโตทางดานความสูงของลําตนหลังจากไดรับสาร 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนและ 4
เดือน, ที่ระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร, 300 มิลลิกรัม/ลิตร, 400 มิลลิกรัม/ลิตร, และ 500 มิลลิกรัม/ลิตร
และกลุมควบคุม (ไมไดรับสาร) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ในเดือนที่ 1 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลยับยั้ง
การเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมไดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเขมขนอื่น ๆโดยคาเฉลี่ย
ความสูงของลําตนที่เพิ่มขึ้นมีคา 0.67 เซนติเมตรหรือรอยละความสูงที่เพิ่มขึ้น 30.45
ในเดือนที่ 2 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลยับยั้ง
การเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเขมขนอื่น ๆ โดย
คาเฉลี่ยความสูงของลําตนที่เพิ่มขึ้นมีคา 1.04 เซนติเมตรหรือรอยละความสูงที่เพิ่มขึ้น 56.52 แตผลการยับยั้ง
การเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมเริ่มไมมีผล โดยการเจริญเติบโตกําลังเริ่มเขาสูสภาวะปกติ
ในเดื อ นที่ 3 ต น กล ว ยไม ที่ ไ ด รั บ สารแพคโคลบิ ว ทราโซลที่ ทุ ก ความเข ม ข น ไม มี ผ ลยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไม และการเจริญเติบโตของตนกลวยไมเขาสูสภาวะปกติเมื่อเปรียบเทียบ
กับตนกลวยไมกลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
ในเดื อ นที่ 4 ต น กล ว ยไม ที่ ไ ด รั บ สารแพคโคลบิ ว ทราโซลที่ ทุ ก ความเข ม ข น ไม มี ผ ลยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไม และการเจริญเติบโตของตนกลวยไมเขาสูสภาวะปกติเมื่อเปรียบเทียบ
กับตนกลวยไมกลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
ตาราง 2 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไม ดานความกวางของทรงพุมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทรา
โซลโดยการฉีดพนทางใบที่ความเขมขนตาง ๆ
ความเขมขนของสารละลาย
แพคโคลบิวทราโซล
ความกวางที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 1
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความกวางที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 2
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l

คาเฉลี่ยความกวางของทรงพุมที่ รอยละความกวางของทรงพุม ที่
เพิ่มขึ้น(เซนติเมตร)
เพิ่มขึ้น (%)
1.94
1.44
1.22
1.02
1.04

100.00
74.21
62.87
52.57
53.60

1.65
1.37
1.28
1.19
1.17

100.00
83.02
77.56
72.11
70.90

ตาราง 2 (ตอ)
ความเขมขนของสารละลาย
แพคโคลบิวทราโซล
ความกวางที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 3
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความกวางที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 4
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l

คาเฉลี่ยความกวางของทรงพุมที่ รอยละความกวางของทรงพุม ที่
เพิ่มขึ้น(เซนติเมตร)
เพิ่มขึ้น (%)
1.24
1.18
1.15
1.16
1.12

100.00
95.15
92.73
93.54
90.31

1.20
1.14
1.12
1.14
1.16

100.00
94.99
93.32
94.99
96.66

ภาพประกอบ 2 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไม ดานความกวางของทรงพุมที่ไดรับ
สารแพคโคลบิวทราโซลโดยการฉีดพนทางใบที่ความเขมขนตาง ๆ
แผนภูมิแสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไมดานความกวางของทรงพุมที่
ไดร ับสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการฉีดพนทางใบและลําตนทีค
่ วามเขมขนตาง ๆ

คาเฉลี่ยความกวางของทรงพุมที่เพิ่มขึ้น (เซนติเมค

2.5

2

กลุมควบคุม
200 mg/l

1.5

300 mg/l
500 mg/l
1

400 mg/l
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3

ชางเวลาหลังไดรับสาร (เดือน)
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จากตาราง 2 และภาพประกอบ 2 แสดงวาตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลโดย การฉีดพน
ทางใบมีผลตอการเจริญเติบโตทางดานความกวางของทรงพุมหลังจากไดรับสาร 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนและ
4 เดือน, ที่ระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร , 300 มิลลิกรัม/ลิตร , 400 มิลลิกรัม/ลิตร,และ 500 มิลลิกรัม/
ลิตร และกลุมควบคุม(ไมไดรับสาร) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ในเดือนที่ 1 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/ลิตร มีผล
ยับยั้งการเจริญเติบโตดานความกวางของทรงพุมของตนกลวยไมไดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเขมขน
อื่น ๆโดยคาเฉลี่ยความความกวางของทรงพุมที่เพิ่มขึ้นมีคา 1.02 เซนติเมตรหรือรอยละความความกวางของ
ทรงพุมที่เพิ่มขึ้น 52.57
ในเดือนที่ 2 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขนที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัม/
ลิตร มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตดานความความกวางของทรงพุมของตนกลวยไมไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับความเขมขนอื่น ๆ โดยคาเฉลี่ยความความกวางของทรงพุมที่เพิ่มขึ้นมีคา 1.17 เซนติเมตรหรือรอยละ
ความสูงที่เพิ่มขึ้น 70.90 แตผลการยับยั้งการเจริญเติบโตดานความความกวางของทรงพุมของตนกลวยไมเริ่ม
ลดลง โดยการเจริญเติบโตกําลังเริ่มเขาสูสภาวะปกติ
ในเดื อ นที่ 3 ต น กล ว ยไม ที่ ไ ด รั บ สารแพคโคลบิ ว ทราโซลที่ ทุ ก ความเข ม ข น ไม มี ผ ลยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไม และการเจริญเติบโตของตนกลวยไมเขาสูสภาวะปกติเมื่อเปรียบเทียบ
กับตนกลวยไมกลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
ในเดื อ นที่ 4 ต น กล ว ยไม ที่ ไ ด รั บ สารแพคโคลบิ ว ทราโซลที่ ทุ ก ความเข ม ข น ไม มี ผ ลยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไม และการเจริญเติบโตของตนกลวยไมเขาสูสภาวะปกติเมื่อเปรียบเทียบ
กับตนกลวยไมกลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)

(1)

(2)

(3)

(4)

ภาพ 6 แสดงการเจริญเติบโตของตนกลวยไม
(1) หลังไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลความเขมขน 400mg/l เปนเวลา 1 เดือน

(2) หลังไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลความเขมขน 400mg/l เปนเวลา 3 เดือน
(3) หลังไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลความเขมขน 400mg/l เปนเวลา 4 เดือน
(4) กลุมควบคุมที่ไมไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล

การทดลองที่ 2 การศึกษาผลการการใชสารแพคโคลบิวทราโซลรดลงบนวัสดุปลูกเพียงครั้งเดียวเพื่อศึกษา
การเจริญเติบโตของตนกลวยไมสกุลหวายพันธุ Dendrobium Sonia “ Bom Jo” แสดงไดดังตาราง
3 - 4 และภาพประกอบ 3-4
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมที่ใชสารแพคโคลบิวทราโซล รดลงบนวัสดุปลูก
แสดงไดดังตาราง 3 และภาพประกอบ 3
ตาราง 3 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไมดานความสูงของลําตนที่ไดรับสารแพคโคลบิว
ทราโซลโดยการรดลงบนวัสดุปลูกที่ความเขมขนตาง ๆ
ความเขมขนของสารละลาย
แพคโคลบิวทราโซล
ความสูงที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 1
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความสูงที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 2
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความสูงที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 3
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความสูงที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 4
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l

คาเฉลี่ยความสูงของลําตนที่
เพิ่มขึ้น(เซนติเมตร)

รอยละความสูงของลําตน
ที่เพิ่มขึ้น (%)

2.20
1.43
0.83
0.58
0.62

100.00
64.99
37.72
26.36
28.17

1.84
1.26
0.64
0.51
0.53

100.00
68.42
34.75
23.21
24.12

1.38
0.98
0.51
0.36
0.33

100.00
71.01
36.95
26.09
23.91

1.04
0.89
0.68
0.55
0.64

100.00
85.57
65.38
52.88
61.53

ภาพประกอบ 3 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไมดานความสูงของลําตนที่ไดรับสารแพคโคลบิวทรา
โซลโดยการรดลงบนวัสดุปลูกที่ความเขมขนตาง ๆ
แผนภูมิแสดงอัต ราการเจริญ เติบ โตของตนกลวยไมด านความสูงของลําตนที่ไ ดรับ สาร
แพคโคบิ วทราโซลโดยการรดลงบนวัสดุป ลูกที่ค วามเขมขนตาง ๆ

2.5
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ชางเวลาหลังไดร ับ สาร (เดือน)

จากตาราง 3 และภาพประกอบ 3 แสดงวาตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการรด
ลงบนวัสดุปลูกมีผลตอการเจริญเติบโตทางดานความสูงหลังจากไดรับสาร 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนและ 4
เดือน, ที่ระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร , 300 มิลลิกรัม/ลิตร , 400 มิลลิกรัม/ลิตร,และ 500 มิลลิกรัม/
ลิตร และกลุมควบคุม(ไมไดรับสาร) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ในเดือนที่ 1 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/ลิตร มีผล
ยับยั้งการเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมไดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเขมขนอื่น ๆโดย
คาเฉลี่ยความความสูงที่เพิ่มขึ้นมีคา 0.58 เซนติเมตรหรือรอยละความความสูงที่เพิ่มขึ้น 26.36
ในเดือนที่ 2 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขนที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/
ลิตร มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเขมขน
อื่น ๆ โดยคาเฉลี่ยความสูงที่เพิ่มขึ้นมีคา 0.51 เซนติเมตรหรือรอยละความสูงที่เพิ่มขึ้น 23.21
ในเดือนที่ 3 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขนที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัม/
ลิตร มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเขมขน
อื่น ๆ โดยคาเฉลี่ยความสูงที่เพิ่มขึ้นมีคา 0.33 เซนติเมตรหรือรอยละความสูงที่เพิ่มขึ้น 23.91
ในเดื อ นที่ 4 ต น กล ว ยไม ที่ ไ ด รั บ สารแพคโคลบิ ว ทราโซลที่ ทุ ก ความเข ม ข น ไม มี ผ ลยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไม และการเจริญเติบโตของตนกลวยไมเขาสูสภาวะปกติเมื่อเปรียบเทียบ
กับตนกลวยไมกลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตดานความกวางของทรงพุมของตนกลวยไมที่ใชสารแพคโคบิวทรา
โซลโดยการรดลงบนวัสดุปลูก แสดงไดดังตาราง 4 และภาพประกอบ 4

ตาราง 4 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไม ดานความกวางของทรงพุมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทรา
โซลโดยการรดลงบนวัสดุปลูก ที่ความเขมขนตาง ๆ
ความเขมขนของสารละลาย
แพคโคลบิวทราโซล
ความกวางที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 1
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความกวางที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 2
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความกวางที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 3
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
ความกวางที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 4
กลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)
200 mg/l
300 mg/l
400 mg/l
500 mg/l

คาเฉลี่ยความกวางของทรงพุมที่ รอยละความกวางของทรงพุม ที่
เพิ่มขึ้น(เซนติเมตร)
เพิ่มขึ้น (%)
1.94
1.32
0.98
0.87
0.80

100
68.03
50.50
44.83
41.23

1.65
0.92
0.74
0.67
0.62

100
55.75
44.84
40.60
37.57

1.24
0.71
0.58
0.50
0.52

100
57.25
46.77
40.32
41.93

1.20
0.81
0.75
0.68
0.63

100
67.49
62.49
56.66
52.49

ภาพประกอบ 4 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของตนกลวยไม ดานความกวางของทรงพุมที่ไดรับสารแพคโคล
บิวทราโซลโดยการรดลงบนวัสดุปลูก ที่ความเขมขนตาง ๆ
แผนภูมิแสดงอัต ราการเจริญ เติบ โตของตนกลวยไมด านความกวางของทรงพุมที่ไดรับ
สารแพคโคบิ วทราโซลโดยการรดลงบนวัสดุป ลูกที่ค วามเขมขนตาง ๆ
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ชางเวลาหลังไดร ับ สาร (เดือน)

จากตาราง 4 และภาพประกอบ 4 แสดงวาตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการรด
ลงบนวัสดุปลูกมีผลตอการเจริญเติบโตทางดานความกวางของทรงพุมหลังจากไดรับสาร 1 เดือน, 2 เดือน, 3
เดือนและ 4 เดือน, ที่ระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร , 300 มิลลิกรัม/ลิตร , 400 มิลลิกรัม/ลิตร,และ 500
มิลลิกรัม/ลิตร และกลุมควบคุม(ไมไดรับสาร) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ในเดือนที่ 1 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัม/ลิตร มีผล
ยับยั้งการเจริญเติบโตดานความกวางของทรงพุมของตนกลวยไมไดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเขมขน
อื่น ๆโดยคาเฉลี่ยความกวางของทรงพุมที่เพิ่มขึ้นมีคา 0.80 เซนติเมตรหรือรอยละความความสูงที่เพิ่มขึ้น 41.23
ในเดือนที่ 2 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขนที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัม/
ลิตร มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตดานความกวางของทรงพุมของตนกลวยไมไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
ความเขมขนอื่น ๆ โดยคาเฉลี่ยความสูงที่เพิ่มขึ้นมีคา 0.62 เซนติเมตรหรือรอยละความสูงที่เพิ่มขึ้น 37.57
ในเดือนที่ 3 ตนกลวยไมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขนที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/
ลิตร มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเขมขน
อื่น ๆ โดยคาเฉลี่ยความสูงที่เพิ่มขึ้นมีคา 0.50 เซนติเมตรหรือรอยละความสูงที่เพิ่มขึ้น 40.32
ในเดื อ นที่ 4 ต น กล ว ยไม ที่ ไ ด รั บ สารแพคโคลบิ ว ทราโซลที่ ทุ ก ความเข ม ข น ไม มี ผ ลยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตดานความกวางของทรงพุมของตนกลวยไม และการเจริญเติบโตของตนกลวยไมเขาสูสภาวะปกติ
เมื่อเปรียบเทียบกับตนกลวยไมกลุมควบคุม(ไมไดรับสาร)

(1)

(2)

(3)

ภาพ 7 แสดงภาพการเจริญเติบโตของตนกลวยไม (1) กลุมควบคุมที่ไมไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล (2) กลุม
ทดลองที่หลังรดดวยสารแพคโคลบิวทราโซลเปนเวลา 4 เดือน (3)กลุมทดลองที่หลังรดดวยสารแพคโคลบิวทรา
โซลความเขมขน 500 mg/l เปนเวลา 3 เดือน
สรุปผลการการวิจัย
1. วิธีการใหสารแพคโคลบิวทราโซลดวยการฉีดพนทางใบและลําตนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตดาน
ความสูงและความกวางของทรงพุมของกลวยไมสกุลหวายพันธุบอมโจ Dendrobium Sonia “Bom Jo” มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
จากการศึกษาพบวาการใหสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการการฉีดพนทางใบและลําตนแกตนกลวยไม
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตไดดีที่สุดที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/ลิตร และระยะเวลาทีมีผลดีที่สุดในการ
ควบคุมการเจริญเติบโตดานความสูงและความกวางของทรงพุมหลังการใหสารมีคาเทากับ 1 เดือน ดังนั้น
วิธีการฉีดพนทางใบและลําตนสามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตตนกลวยไมใหเปนไมแคระได แตตองทําการ
ใหสารแพคโคลบิวทราโซล ที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/ลิตร โดยการฉีดพนทางใบและลําตนในชวงระยะเวลา
1 เดือน ตอครั้ง จึงจะควบคุมการเจริญเติบโตไดดีที่สุด
2. วิธีการใหสารแพคโคลบิวทราโซลดวยการรดลงบนวัสดุปลูกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตดานความสูง
ของกลวยไมสกุลหวายพันธุบอมโจ Dendrobium Sonia “ Bom Jo” มีรายละเอียดดังตอไปนี้
จากการศึกษาพบวาการใหสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการรดลงบนวัสดุปลูกของตนกลวยไมสามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมไดดีที่สุดที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัม/ลิตร และระยะเวลาที่
มีผลดีท่ีสุดในการควบคุมการเจริญ เติบโตดานความสูงของตนกลวยไมมีค าเท ากับ 3 เดือน ดัง นั้นวิธีการ
ดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตตนกลวยไมใหเปนไมแคระได แตจะตองทําการใหสารแพคโคลบิว

ทราโซล ที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัม/ลิตร โดยการรดลงบนวัสดุปลูกในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตอครั้ง จึงจะ
ควบคุมการเจริญเติบโตไดดีที่สุด
3. วิธีการใหสารแพคโคลบิวทราโซลดวยการรดลงบนวัสดุปลูกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตดานความ
กวางของทรงพุมของตนกลวยไมสกุลหวายพันธุบอมโจ Dendrobium Sonia “ Bom Jo” มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
จากการศึกษาพบวาการใหสารแพคโคลบิวทราโซลโดยการรดลงบนวัสดุปลูกของตนกลวยไมสามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตดานความความกวางของทรงพุมของตนกลวยไมไดดีที่สุดที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/
ลิตร และระยะเวลาที่มีผลดีที่สุดในการควบคุมการเจริญเติบโตดานความสูงของตนกลวยไมมีคาเทากับ 3 เดือน
ดังนั้นวิธีการดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตตนกลวยไมใหเปนไมแคระได แตตองทําการใหสาร
แพคโคลบิวทราโซล ที่ความเขมขน 400 มิลลิกรัม/ลิตร โดยการรดลงบนวัสดุปลูกในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตอ
ครั้ง จึงจะควบคุมการเจริญเติบโตไดดีที่สุด
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้
1. ควรทําการศึกษาผลการใชสารแพคโคลบิวทราโซลกับตนไมชนิดอื่นที่นิยมนํามาทําไม
แคระเชน ตะโก ขอย มะสังเปนตน
2. ควรทําการศึกษาผลการใชสารแพคโคลบิวทราโซลในการควบคุมการเจริญเติบโตดานอื่น
ๆ เชน ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน และขนาดพื้นที่ใบ เปนตน
3. ควรทําการศึกษาหาสารเคมีตัวอื่น ๆ มาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของพืชที่เคยใชกับสารแพคโคลบิวทราโซลมาแลว
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความอนุเคราะหของ รองศาสตราจารย สุมาลี เหลืองสกุล
ประธานโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและการจัดการความรูทางพฤกษศาสตร ที่ไดเปนที่ปรึกษาและดูแลตรวจสอบ
ความถูกตองทั้งหมดนอกจากนี้ยังไดทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและการจัดการความรูทาง
พฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
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