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บทคัดยอ 
เทคนิคการขยายพันธุกวาวเครือขาว SARDI190 ดวยวิธีการตัดชํา แบงกลุมการตัดชําออกเปน 2 กลุมคือ 

ตัดชําในกระบะ และตัดชําในถุงเพาะชํา โดยใชวัสดุชาํประกอบดวยขุยมะพราว ขี้เถาแกลบ และปุยคอก อัตราสวน 

1:1:1 โดยใชเวลา 30 วันแรกในโรงเรือนเพาะชํา และ  40 วันตอมานอกโรงเรือนเพาะชํา กลุมที่ชําในกระบะจะยาย

ตนกลาจากกระบะลงถุงเพาะชํากอนยายออกนอกโรงเรือนเพาะชาํ  จากทดลองพบวา การชํากิ่งในกระบะมจีํานวน

ตนที่มชีีวิตเมื่อยายออกจากเรือนเพาะชําเมือ่อายุ 30 วัน 80.60 เปอรเซ็นต และ 40 วันตอมานอกโรงเรือนเพาะชํา 

76.84 เปอรเซ็นต มากกวาการชํากิ่งในถุงเพาะชํามีจํานวนตนที่มีชีวิตเมื่ออาย ุ 30 วนั และ40 วันตอมานอก

โรงเรือนเพาะชํา เทากับ 58.27 และ 37.73 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (P<0.05)  จึงแนะนําใหขยายพันธุกวาวเครือขาว 

SARDI 190 ดวยวิธีการตัดชํากิ่งในกระบะ เพราะไมเพียงทําใหไดตนกลาที่มชีีวิตมากกวา แตจะสามารถคัดเลือก

เฉพาะตนกลาที่มีคุณภาพดี ในขณะขุดยายลงถุงเพาะชํากอนนําออกจากโรงเรือนเพาะชําอีกดวย 

 
คําสําคัญ : กวาวเครือขาว  การตัดชํา  กวาวเครือขาวซาดี 190  การขยายพันธุ 

 

ABSTRACT 
Vegetative propagation technique for Pueraria mirifica “SARDI 190” was studied by using stem 

cutting technique. The stem of P. mirifica  “SARDI 190” was cut and the stakes were nursed for rooting 

by 2 methods consisted of planting in the bed and in nursing bag both of which containing a mixture of 

ground coconut husk : rice husk ash : animal manure = 1:1:1 ratio as rooting medium.  The nursing 

composed of the first 30 days under shedding and the last 40 days outside shedding. The stakes 

nursed in the bed were transplanted into bags for the last 40 days outside the shedding.   Result of the 

study indicated that stakes in the bed had higher survival rate of 80.60 and 76.84 % at the first 30 days 

and the last 40 days of nursing respectively compared to those in the nursing bags which had survival 
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rate of 58.27 and 37.73% at the first 30 days and the last 40 days of nursing, respectively (P<0.05). 

Nursing of P. mirifica “SARDI 190” stakes in the nursing bed is highly recommended since the method 

not only produced the higher survival rate of the stakes but also allowed the visualization and the 

selection of high quality stake before transplanting into the nursing bag for the last 40 days of nursing.  
 
Keywords : Pueraria mirifica, SARDI 190, cutting technique, propagation 
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คํานํา 
 กวาวเครือขาวมีอยูหลายพันธุ บางพันธุใหผลผลิตต่ํา (น้ําหนักหัวนอย) บางพันธุใหผลผลิตสูง (มีหัวมาก

และใหญ) แตที่เราตองการคือทั้งใหผลผลิตสูง และมีสารสําคัญ (ออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจน) สูงดวย ใน

ระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 3-4 ป จากการศึกษาในโครงการที่เกี่ยวของที่ทํามาตลอดเวลา 10 ป สามารถ

คัดเลือกกวาวเครือขาวที่ตองการได 1 สายตน ใหชื่อวา กวาวเครือขาว SARDI 190 ซึ่งจําเปนจะตองขยายพันธุให

มากพอ โดยจะขึ้นทะเบียนเปนกวาวเครือขาวสายตนที่ไดรับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

จําหนายตนกลาพันธุไปสูเกษตรกร พรอมกบัสงเสริมการปลูกตอไป กวาวเครือขาว SARDI190 ใหหัวดกมาก ออก

ดอกหลังการปลูกจากการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศประมาณปที ่ 2 ออกดอกประมาณปลายเดือนกุมภาพันธุถึง

ตนเดือนมีนาคม แตติดเมล็ดนอย และเก็บเมล็ดแทบไมไดเลย ถึงแมวาการขยายพันธุโดยวิธีแบงหัวตอตน(สมโภชน

, 2545) จะทําได แตจะขยายพันธุไดชากวาความตองการมาก ดังนั้นถามีการพัฒนาเทคนิคการตัดชําใหไดผล จะ

สามารถขยายพันธุกวาวเครือขาว SARDI190 ไดอยางรวดเร็วและเพียงพอตอความตองการในการปลูกสําหรับผลิต

กวาวเครือขาวเชิงการคา และที่สําคัญคือ เกษตรกรสามารถขยายพันธุไดดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดการกระจาย

พันธุและการปลูกกวาวเครือขาว SARDI190 อยางกวางขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

การตัดชําขอนัน้ทําไดโดยการตัดเถาหรือตนใหมีขออยางนอย 2 ขอ แลวปกชําลงในวัสดุเพาะชํา โดยใช

ฮอรโมนเรงราก ก็จะชวยใหรากออกไดเร็วขึ้น (เพ็ญนภา และคณะ, 2546)  สนั่น (2522) ไดกลาวถึงการขยายพันธุ

พืชดวยวิธีการตัดชําวา การตัดชํากิ่งที่มีใบติดมักใชกิ่งออนจะออกรากไดงายกวาการตัดชําแบบอื่นๆ แตเปนวิธีที่

ตองเอาใจใสมีเครื่องมือ เครื่องใชมาก จะตองรักษาใหมีใบตดิอยูเสมอ ตองระวังมิใหใบหรือกิ่งเหี่ยวแหง โดยจะตอง

ปกชํากิ่งใหอยูในสภาพที่มีความชื้นสูงมาก และในระหวางการออกรากของกิ่งชาํอุณหภูมิที่โคนกิ่งจะตองอยู

ระหวาง 75-80 องศาฟาเรนไฮด สวนอุณหภมูิที่ใบประมาณ 70 องศาฟาเรนไฮด ระยะเวลาที่ออกรากประมาณ 2-5 

สัปดาห การปกชํากิ่งพืชทีม่ีใบติดเชนนี้ จะตองปกชาํในโรงเรือนที่จัดไวสําหรับการปกชําโดยเฉพาะเชนในโรงกระจก 

หรือพลาสติก หรือในเรือนระแนงที่สามารถควบคุมความชืน้ของอากาศ และอุณหภูมิใหพอเหมาะกบัการตัดชํา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

โรงเรือนเพาะชํา 
สรางโรงเรือนเพาะชาํชั่วคราวคาดวา มอีายุการใชงานประมาณ 2 ป โครงสรางโรงเรือนทําดวยไมไผ และ

เสาทําจากไมสนหลังคาเปนจั่ว 2 ชั้นทําดวยสแลนทสีดําพรางแสงได 70 เปอรเซ็นตและมุงปดทับดวยพลาสติกพีวีซี
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ใส กระบะเพาะชําใชลําไมไผทําโครง และกั้นขางกระบะดวยสแลนทสีดําติดตั้งระบบพนหมอก ที่สามารถตั้งเวลาให

ทํางาน และหยุดทํางานไดเปนนาที โดยการพนน้ําเปนหมอกในชวง 2 สัปดาหแรก พนอยูนานครั้งละ 1 นาที หางกัน

ครั้งละ 8 นาที และ  ในชวงสัปดาหที่ 3-4 พนอยูนานครั้งละ 1 นาทีหางกันครั้งละ 12 นาที  

 

วิธีการตัดชํา 
ใชลําตน 1 ทอนประกอบดวย 1 ขอ 1ใบ สวนบนขอและกานใบตัดใหมีความยาวที่หางจากขอ ประมาณ 

1.5 – 2.0 เซนติเมตร ทาปดดวยปูนและพันทับดวยเทปพลาสติกใส สวนลางจุมฮอรโมนเรงรากชนิดน้ําแบบเขมขนมี

สารออกฤทธิ์คอื 4-indol-3ylbutylic acid….0.3%w/v SL โดยเจือจางดวยน้ําสะอาดใหมคีวามเขมขน 333 พีพีเอ็ม 

ใชเวลาในการจุม 10-15 วินาที แลวผ่ึงใหแหงกอนนําไปปกชํา 

 

วิธีการวางแผนการทดลอง 
แบงกลุมทดลองตามวิธีการเลือกภาชนะบรรจุวัสดุสําหรับตัดชําออกเปน 2 กลุม คือ 

1. กระบะไม  

2. ถุงพลาสติกเพาะชํา ขนาด 3.5 x7 และ 5x10 นิ้ว 

การตัดชําจะตดัชํากลุมละไมนอยกวา 500 กิ่ง ในโรงเรือนที่มีการพนน้ําเปนละออง(พนหมอก) เพื่อใหมีความชุมชื้น

ตลอดเวลา  โดยใชวัสดุชาํประกอบดวยขุยมะพราว ขี้เถาแกลบ และปุยคอก อัตราสวน 1:1:1 เก็บขอมูลดังนี้ 

จํานวนวันที่ออกราก ความเขมขนของฮอรโมนเรงรากที่เหมาะสมในการตัดชํา จาํนวนวันที่รากแข็งแรงสมบูรณ 

จํานวนตนที่รอดตาย และนาํออกจากโรงเรือนตัดชําได จํานวนตนที่รอดตาย จนถึงเวลาที่นําลงปลูกได ความ

ผิดพลาดและขอสังเกตที่พบขณะทําการทดลอง การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 

(Completely Randomized Design)  วิเคราะหความแตกตาง โดย Analysis of Variance และเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองโดย Student t- test จากการใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติดวยคอมพวิเตอร 
 

 ผลการทดลองและวิจารณ  
การทดลองทั้งหมดตั้งเวลาพนน้ําเปนหมอกในชวง 2 สัปดาหแรก แตละครั้งหางกัน 8 นาที พนอยูนานครั้ง

ละ 1 นาที และ  ในชวงสัปดาหที่ 3-4 แตละครั้งหางกันครั้งละ 12 นาที พนอยูนานครั้งละนาน 1 นาที กิ่งชํา

กวาวเครือขาวจะออกราก ตั้งแต 18-21 วัน เมื่อกลากวาวเครือขาวที่ตัดชําในกระบะมีอาย ุ 28-30 วันจึงยายจาก

กระบะลงอนุบาลในถุงเพาะชาํขนาด 3.5x7 นิ้วใน 4 ชุดแรก และขนาด 5x10 นิ้วในการตัดชําชุดที่ 5-10  หลังจากนั้น

วางไวในโรงเรือนเพาะชําตอไปอีก 7 วัน กอนยายออกมาอนุบาลตอในโรงเรือนที่มีสแลนทพรางแสง 70% สวน

กวาวเครือขาวที่ตัดชําในถุงพลาสติก นําออกจากโรงเรือนเพาะชาํในเวลาเดียวกัน การใหน้ําและแสงแดดของตนกลา

กวาวเครือขาวทั้งสองวิธีการเหมือนกันทุกประการ ผลการทดลองแสดงไวในตารางที่ 1 2 และ 3 
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Table 1  Stem cutting and survival of Pueraria mirifica in the nursery  (30 days) 

 

Stakes in the nursing bed Stakes in the nursing bag Remark  

 

Batch 

 

 

Periods 

Number 

of stem 

cutting 

(0 day) 

Number 

of stem 

survival 

(30 day) 

%  of 

stem 

survival 

  (30d.) 

Number 

of stem 

cutting 

(0 day) 

Number 

of stem 

survival 

(30 day) 

%  of 

stem 

survival 

  (30d.) 

Number 

of stem 

cutting 

 

1 19 Sep.- 27 Oct.2007 676 420 62.13 371 95 25.61 3.5x7 

2 1 Nov.- 28 Dec.2007 611 377 61.70 362 102 28.18 3.5x7 

3 10 Jan.- 7 Feb.2008 659 393 59.64 350 120 34.29 3.5x7 

4 23 Mar.- 19 Apr.2008 749 529 70.63 300 83 27.67 3.5x7 

5 16 May - 12 Jun.2008 626 471 75.24 370 217 58.65 5x10 

6 29 Jun. -26 Jul. 2008 600 580 96.67 600 460 76.67 5x10 

7 17 Aug.-15 Sep.2008 600 570 95.00 600 498 83.00 5x10 

8 1 Oct.-28 Oct.2008 600 545 90.83 600 474 79.00 5x10 

9 1 Mar.- 27 Apr.2009 600 585 97.50 600 499 83.17 5x10 

10 15 May -11 Jun.2009 600 580 96.67 600 519 86.50 5x10 

Total/ 

Aver. 

   18 months 6321 5050 80.60 4753 3067 58.27  
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Table 2  Stem cutting and survival of Pueraria mirifica in the nursery  (30-70 days) 

 

Stakes in the nursing bed Stakes in the nursing bag Remark  

 

Batchs 

 

 

Periods 

Number 

of stem 

survival 

(30 d.) 

Number 

of stem 

survival 

(70d.) 

%  of 

stem 

survival 

(70d.) 

Number 

of stem 

survival 

(30 d.) 

Number 

of stem 

survival 

(70d.) 

%  of 

stem 

survival 

(70d.) 

Size 

of  nursing 

bag(Inch) 

1 19 Sep.- 27 Oct.2007 420 389 92.62 95 83 87.37 3.5x7 

2 1 Nov.- 28 Dec.2007 377 350 92.84 102 85 83.33 3.5x7 

3 10 Jan.- 7 Feb.2008 393 380 96.69 120 97 80.83 3.5x7 

4 23 Mar.- 19 Apr.2008 529 511 96.60 83 74 89.16 3.5x7 

5 16 May - 12 Jun.2008 471 450 95.54 217 198 91.24 5x10 

6 29 Jun. -26 Jul. 2008 580 554 95.52 460 448 97.39 5x10 

7 17 Aug.-15 Sep.2008 570 540 94.74 498 472 94.78 5x10 

8 1 Oct.- 28 Oct.2008 545 504 92.48 474 465 98.10 5x10 

9 1 Mar.- 27 Apr.2009 585 570 97.44 499 487 97.60 5x10 

10 15 May -11 Jun.2009 580 567 97.76 519 510 98.27 5x10 

Total/ 

Aver. 

   18 months 5050 4815 95.22% 3067 2919 91.81%  
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Table 3  Stem cutting and survival of Pueraria mirifica in the nursery  (0-70 days) 

 
 

 

Figure 1   Survival at 30 and 70 day of Pueraria mirifica using cutting technique 

Stakes in the nursing bed Stakes  in  nursing  bag Remark  

 

Batchs 

 

 

Periods 

Number 

of stem 

cutting 

(0 day) 

Number 

of stem 

survival 

(70d.) 

%  

of stem 

survival 

(70d.) 

Number 

of stem 

cutting 

(0 day) 

Number 

of stem 

survival 

(70d.) 

% 

of stem 

survival 

(70 d.) 

Size 

of  nursing 

bag(Inch) 

1 19 Sep.- 27 Oct.2007 676 389 57.54 371 83 22.37 3.5x7 

2 1 Nov.- 28 Dec.2007 611 350 57.28 362 85 23.48 3.5x7 

3 10 Jan.- 7 Feb.2008 659 380 57.66 350 97 27.71 3.5x7 

4 23 Mar.- 19 Apr.2008 749 511 68.22 300 74 24.67 3.5x7 

5 16 May - 12 Jun.2008 626 450 71.88 370 198 53.51 5x10 

6 29 Jun. -26 Jul. 2008 600 554 92.33 600 448 74.67 5x10 

7 17 Aug.-15 Sep.2008 600 540 90.00 600 472 78.67 5x10 

8 1 Oct.- 28 Oct.2008 600 504 84.00 600 465 77.50 5x10 

9 1 Mar.- 27 Apr.2009 600 570 95.00 600 487 81.17 5x10 

10 15 May -11 Jun.2009 600 567 94.50 600 510 85.00 5x10 

Total/ 

Aver. 

   18 months 6321 4815 76.84% 4753 2919 54.87%  
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จากจาํนวนกิ่งกวาวเครือขาวที่ตัดชําทั้งหมด 11,074 กิ่ง แบงออกเปน ตัดชําในกระบะและในถุงพลาสติก

เทากับ 6,321 และ 4,753 กิ่ง ตามลําดบั โดยเริ่มตัดชําตั้งแต วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม 

2552 เปนการตัดชําทั้งหมด 10 ชุด พบวาจํานวนกิ่งที่ตัดชําในกระบะมจีํานวนมากกวาการตัดชําในถงุพลาสติก 

เนื่องจาก จาํนวน 5 ชุดแรก ตัดชําเต็มพื้นที่ในกระบะที่เตรียมไว จึงมีที่วางถุงเพาะชํานอย แตอยางไรกต็าม ชุดที่ 6 

– 10 ไดแบงใหมีกิ่งชําแตละชดุเทา ๆ กัน และจํานวนดังกลาวก็มิไดมีผลกระทบตอการวิเคราะหทางสถิติแตอยางไร 

โดยเฉลี่ยจากทุกชุดที่ตัดชํา การตัดชําในกระบะและตัดชําในถุงเพาะชําเทากับ 632 และ 475.30 กิ่ง ตามลาํดับ 

จํานวนกิ่งที่ออกรากสมบูรณที่ 28 – 30 วันหลังการตัดชํา ของกลุมที่ตัดชําในกระบะมีจํานวนกิ่งมากกวา การตัดชํา

ในถุงพลาสติกเทากับ 505.00 และ 306.70 กิง่ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) นั่นคือ 

มีกิ่งตัดชําที่ตายและไมออกรากของการตัดชําในถุงพลาสติกมากกวา ที่เปนเชนนี้เนื่องจากมีขอผิดพลาดในชวงแรก

ของการตัดชํา คือ ขนาดของถุงพลาสติกเพาะชําเล็กเกินไป คือ ใน 4 ชดุแรกใชถุงพลาสติกเพาะชําขนาด 3.5 x 7 

นิ้ว  เมื่อมีการใหน้ําสม่ําเสมอตลอดเวลา จะเกิดการสะสมของความชื้นและน้ําในถุงจนเปยกและมีน้ําขงัอยูภายใน

ถุง แตอยางไรก็ตาม ในชุดที่ 5-10 เมื่อเปล่ียนเปนถุงเพาะชําที่มีขนาดใหญขึ้น คือ 5 x 10 นิ้วพบวากิ่งชํากวาวเครือ

ขาวรอดตายมากขึ้น และออกรากสมบูรณเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยความสูง 10 นิ้วนี้ เปนความสูงเดียวกันกับความ

สูงของการเตรียมวัสดุในกระบะเพาะชํา ในชวงระยะเวลาของการทดลองบางชวงเกิดการผิดพลาดเรื่องการใช

ฮอรโมนเรงรากพบวา การใชฮอรโมนที่มีความเขมขนมากเกนิไป (เกินกวา 500 พีพีเอ็ม) หรือจุมนานเกินไป (เกิน

กวา  1 นาที) แมวาจะทําใหกิ่งไมตายแตกิ่งตัดชําจะไมออกราก จะเห็นไดวาการตัดชําในถุงเพาะชํามีกิง่ที่รอดชีวิต

เมื่ออาย ุ28 – 30 วัน นอยกวาการตัดชําในกระบะ เทากับ 58.27 และ 80.60 เปอรเซ็นต ตามลําดบั (P<0.05) ดัง

แสดงในตารางที่ 4 

 

Table 4   All periods of Pueraria mirifica stakes in the nursing bed and bag  

Groups 

Items Stakes in the 

nursing bed 

Stakes  in  

nursing  bag 

P-Value 

Replication (batch) 10 10 - 

Total number of  stem cutting 6321 4753 - 

Initial number of  stem cutting  632a 475.30 b 0.003 

Survival number of stem cutting at 30 d. 505.00 a 306.70 b 0.009 

Survival of stem cutting at 30 d.(%) 80.60 a 58.27 b 0.035 

Survival number of stem cutting at 70 d. 

Survival number of stem cutting at 30-70 d.(%) 

481.00 a 

95.22 

291.00 b 

91.81 

0.012 

0.127 

Survival of stem cutting at 0 – 70 d.(%) 76.84 a 54.87b 0.042 

Within the same row, Mean value not having in the same superscript are significantly different. 
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Figure 2   DNA fingerprint of SARDI 190 compare with SARDI 5, GKP1 and  parents stock 
 

 ตนกลากวาวเครือขาวในชวงอายุอนุบาล (30-70วัน) ของกลุมที่ตัดชําในกระบะ และกลุมที่ตัดชําในถุง

เพาะชํา มีการรอดชีวิตใกลเคียงกัน คือ 95.22 และ 91.81 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จะเห็นไดวาการตัดชําในถุงเพาะ

ชํามีการรอดชีวตินอยกวาการตัดชําในกระบะประมาณ 4 เปอรเซ็นต เปนผลมาจากผูปฏบิัติสามารถคัดเลือกกิ่งชําที่

สมบูรณขณะทีย่ายกิ่งชําลงถุงเพาะชํา แตในสวนการชําในถงุเพาะชํา ผูปฏบิัติไมสามารถคัดเลือกกิ่งชําได จึงมบีาง

ตนที่ไมออกราก และตายหลังจากยายออกจากโรงเรือนเพาะชํา จากการชําจํานวน 10 ชุด พบวาการตัดชํากิ่ง

กวาวเครือขาวในกระบะใหผลดีกวาการตัดชําในถุงเพาะชํา คือ 76.84 และ 54.87 เปอรเซน็ต ตามลําดับ (P<0.05) 

               นอกจากนี้เมื่อประเมินการทํางานพบวา การเตรียมกระบะเพาะชําทําไดงาย ประหยัดเวลา และคาใชจาย

มากกวาการกรอกวัสดุเพาะชําลงในถุงเพาะชํา และเมือ่ครบอายุการออกรากคือ 28 – 30 วัน ก็เลือกเฉพาะตนที่มี

ราก ยายลงถุงเพาะชาํเทานั้น ตนที่ตายก็เก็บออก และใชวัสดุที่เหลืออยูในกระบะเพาะชํารวมกับวัสดุเพาะชําใหมที่

คลุกเคลาใหเขากัน และตัดชาํในชุดตอไปไดทันที กระบะเพาะชาํมีพื้นที่กวางจึงมีการระบายน้ํา และระเหยของน้ํา

ไดดีกวาถุงเพาะชําที่มีขนาดเล็ก ซึ่งวัสดุเพาะชําถูกบังคับอยูในพื้นที่จํากัด ถาความชื้นมาก วัสดุเพาะชาํจะระบาย

น้ําไมทันทําใหกิ่งตายได  เมื่อมีตนตายเกิดขึ้นในถุงเพาะชําจําเปนตองเก็บถุงเพาะชําออกมาเทวัสดุเพาะชําออก ทิ้ง

ใหแหง และกรอกถุงใหมอีกครั้ง  ไมสามารถชํากิ่งใหมตอไปไดทันที  เมือ่เปนเชนนี้จากการปฏิบัต ิจึงอาจกลาวไดวา 

การตัดชํากิ่งกวาวเครือขาวในกระบะสะดวก และไดผลดีกวาการตัดชํากิ่งในถุงเพาะชํา และการตัดชําทําใหไดตน

ลูกที่มีพันธุกรรมเหมือนตนแมทุกประการ ดังแสดงในภาพที่ 2 

จากการปลูกกวาวเครือขาว SARDI 190 เมื่อ 3 ปที่ผานมา โดยใชเปนตนคัดเลือกมาเปนตนแมพันธุของการ

ทดลองครั้งนี้  ในเดือนมีนาคม 2552 ไดขุดหัวตัวอยางและนํามาตรวจวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์คลายฮอรโมน

เอสโตรเจนดวยวิธี bioassay ในหนูทดลอง (wistra rat) พบวา มีสารออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจน เทากับ 

129.45487519 ไมโครกรัม ตอผงกวาวเครือขาว 100 มิลลิกรัม เมื่อเทียบกับ synthetic conjugated estrogen ซึ่ง

เปนปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ดีมาก เหมาะสมกบัการนําไปปลูกเชิงการคาตอไป  

 

SARDI 190 

Parents stock 

SARDI 5 GKP 1 2 – 14  SARDI190 offspring  

  Compare   with 
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สรุปผลการทดลอง 
1. กิ่งชํากวาวเครือขาวจะเริ่มออกราก ตั้งแต 18-21 วัน  

2. กลากวาวเครือขาวที่ตัดชํามีรากสมบูรณเมื่ออายุ 28-30 วัน 

3. การชํากิ่งกวาวเครือขาวในกระบะจะมจีํานวนตนที่รอดตายและยายออกจากเรือนเพาะชาํ เทากับ 70.64 % 

4. การชํากิ่งกวาวเครือขาวในถุงเพาะชาํมจีํานวนตนที่รอดตายและยายออกจากเรือนเพาะชาํ เทากับ 54.22 % 

5. การชํากิ่งกวาวเครือขาวในกระบะมีจํานวนตนที่รอดตายจนถึงอายุ 70 วัน เทากับ 67.48 % 

6. การชํากิ่งกวาวเครือขาวในถุงเพาะชาํมจีํานวนตนที่รอดตายจนถึงอายุ 70 วันเทากับ 37.73 %    

7. การชํากิ่งกวาวเครือขาวในถุงเพาะชาํขนาด 5x10 นิ้วมีการรอดตายของกิ่งชํามากกวา การชําในถุงเพาะชํา

ขนาด 3.5x7.0 นิ้ว 

8. ตนลูกที่เกิดจากการตัดชํามีลายพิมพ ดีเอ็นเอ เหมือนกบัตนแมทุกประการ 
 

ขอเสนอแนะ 
 ปญหาที่พบระหวางดําเนินการทดลองที่กอใหเกิดความเสียหายมาก คือ ระบบควบคุมการพนหมอกใน

โรงเรือนเพาะชํา ดังนี้ 

 1. กระแสไฟฟาขัดของระหวางการตัดชําใน 1 – 2 สัปดาหแรก การดับของกระแสไฟฟา จะทําใหชุด

ควบคุมหยุดทํางาน เพียงเวลา 6 ชัว่โมง ถาไมไดรับการแกไข จะทําให กิ่งชํากวาวเครือขาวตายทั้งหมดทันที 

 วิธีการแกไข กค็ือ ตองใชแรงงานคนรดน้ําตามเวลา คือ รดใหเปยกชุม แตละครั้งหางกัน 8 นาที หรือ 

รดทุก ๆ 10 นาที 

 2. น้ําไมไหล ถาระหวางการตัดชําใน 1 – 2 สัปดาหแรก  การที่น้ําหยุดไหล หรือ น้ําขาด จาก ปมน้ําเสีย

หรือมีผูไปปดน้าํ เพียงเวลา 3 ชั่วโมงหากไมมีน้ําพนหมอกใหความชื้น กวาวเครือขาวที่ตัดชําก็จะตายหมดเชนกัน  

การแกไขเชนเดียวกันกับขอ 1 

 3. ชุดควบคุมการปดเปดวาลวน้ําหรือปมน้ําชํารุด ถาระหวางการตัดชําใน 1 – 2 สัปดาหแรกชุดควบคุม

ชํารุด หรือทํางานผิดพลาด โดยชุดควบคุมดงักลาวจะมีตัวควบคุม 2 ตัว คือ ตนที่ 1 ตัวตั้งเวลาเริ่มทํางาน และตัวที่ 

2 ตัวตั้งเวลาหยุดการทํางาน  

 ถาตัวควบคุมตัวเริ่มการทํางานชํารุด น้ําที่มีแรงดันสูงจะไมไหลไปท่ีหัวพนหมอก โดยปมน้ําจะไมทํางาน 

หรือ แรงดันน้ําไมผานวาลวควบคุม กิ่งตัดชําจะขาดน้ํา แตถาตัวควบคุมการหยุดทํางานชํารุด  น้ําจะไหลหรือพน

หมอกตลอดเวลาทําใหเปยกแฉะ และน้ําทวมขังตายในที่สุด 

 การตัดชําในชวงฤดูหนาว กลาวคือ ตั้งแตเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากกวาวเครือ

ขาวพักตัวมีการหลุดลวงของใบ และกิ่งของกวาวเครือขาวในชวงนี้จะเปนกิ่งแกมีสีออกขาวนวลเปนจํานวนมาก ไม

วากิ่งที่มีขนาดเล็กหรือใหญก็ตาม การตัดชําในชวงนี้มักจะออกรากนอยและออกรากชา  กิ่งที่ออกรากแลวจะไมมี

การแตกยอด ในระยะหลังจากยายออกจากโรงเรือนเพาะชํา (30-70วัน) ทําใหสูญเสียเปนจํานวนมาก 

 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 
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