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บทคัดย่อ 

จากการทดลองใช้สว่นตา่งๆ ของก่ิงปักชําสบู่ดําร่วมกบั 1-naphthylacetic acid (NAA) และ indole-3-

butyric acid (IBA) ตอ่การออกราก วางแผนการทดลองแบบ 3x4 Factorial in CRD โดยการทดลองท่ี 1 ตดัแบ่ง

ก่ิงสบู่ดําออกเป็น 3 สว่น คือ สว่นปลายก่ิง กลางก่ิง และโคนก่ิง ร่วมกบั NAA ท่ีระดบัความเข้มข้น 0 1,000 5,000 

และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร สว่นการทดลองท่ี 2 ตดัแบ่งก่ิงสบู่ดําเช่นเดียวกบัการทดลองท่ี 1 ร่วมกบั IBA ท่ีระดบั

ความเข้มข้น 0 1,000 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ปักชําในกระบะพ่นหมอกมท่ีพรางแสง 50 เปอร์เซน็ต์ 

บนัทกึผลหลงัปักชํา 30 วนั พบวา่ การทดลองท่ี 1 สว่นโคนก่ิงร่วมกบั NAA ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้

จํานวนรากและนํา้หนกัสดรากเฉลี่ยสงูสดุ 36.42 ราก และ 3.06 กรัม ตามลําดบั แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทาง

สถิติกบัทรีตเมนต์อ่ืน ๆ สว่นการทดลองท่ี 2 พบวา่ การใช้สว่นโคนก่ิงร่วมกบั IBA ความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัม/

ลิตร ให้จํานวนรากเฉลี่ยสงูสดุท่ี 26.00 ราก และให้นํา้หนกัสดรากเฉลี่ยมากสดุคือ 1.84 กรัม แตกตา่งอย่างมี

นยัสําคญัย่ิงทางสถิติกบัทรีตเมนต์อ่ืน ๆ สว่นการไมใ่ช้สารกบัสว่นโคนก่ิงทัง้ 2 การทดลอง พบวา่ ให้คา่ความยาว

รากสงูสดุ จากการทดลองสรุปได้วา่ การปักชําก่ิงสบู่ดําโดยใช้สว่นโคนก่ิงร่วมกบั NAA ความเข้มข้น 1,000 

มิลลิกรัม/ลิตร จะให้จํานวนราก และนํา้หนกัสดรากสงูสดุ และสงูกวา่การใช้ IBA  

 

ABSTRACT 

The experiment was studied the efficiency of 1-naphthylacetic acid (NAA) and indole-3-butyric 

acid (IBA) together with the different parts of physic nut branch cutting on their rooting. There are two 

experiments conducted with 3 x 4 Factorial in CRD. Shoots were cut into three parts (top part, middle 

part and bottom part). All parts of branch were applied with NAA (experiment 1) at concentrations of 0, 

1,000, 5,000, and 10,000 mg/liter and IBA (experiment 2) was 0, 1,000, 2,000 and 3,000 mg/liter. 

Cutting was done in mist boxes with 50% shading and then recorded the results at 30 days after 

cutting. For experiment 1, the bottom parts treated with 1,000 mg/liter NAA gave the highest number of 

roots and root fresh weight as 36.42 roots and 1.32 g respectively. In experiment 2, we found that the 

bottom parts treated with 2,000 mg/liter IBA had the highest number of roots (26 roots) and fresh weight 

(1.84 g). The longest root length was observed on bottom part that did not apply any NAA or IBA. This 

experiment was conducted that the bottom part of physic nut cutting applied with NAA at 
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concentrations of 1,000 mg/liter had the highest root number and root fresh weight and higher than IBA 

application.  
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คาํนํา 

สบู่ดํา (Physic Nut) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Jatrophacurous L. จัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae สกุล 

Jatropha มีถ่ินกําเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางและทวีปแอฟริกาแถบตะวันตก (ระพีพันธุ์  และสุขสันต์, 2525) 

ปัจจุบนันํา้มนัจากสบู่ดําได้ถูกนํามาศกึษาเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นนํา้มนัเชือ้เพลิงดีเซลทดแทน เพราะให้ค่าพลงังาน

ความร้อนและมีคณุสมบัติทางกายภาพบางอย่างใกล้เคียงกับนํา้มนัปิโตรเลียม นํา้มนัสบู่ดําจึงมีศกัยภาพใช้เป็น

เชือ้เพลิงกบัเคร่ืองยนต์ดีเซลในภาวะฉุกเฉินได้ สบู่ดําเป็นพืชท่ีปลกูง่าย ทนแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกภาค

ของประเทศไทย (อนุวฒัน์, 2551) จึงเหมาะท่ีจะส่งเสริมให้มีการปลกูเป็นอาชีพ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีเป็นดินทราย

และแห้งแล้ง ไมส่ามารถปลกูพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆได้  

จากประโยชน์ข้างต้นจงึมีแนวโน้มท่ีจะสง่เสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากสบู่ดํามากขึน้ซึง่ ระพีพนัธุ์ และสขุ

สนัต์ (2525) ได้รายงานไว้วา่การขยายพนัธุ์สบู่ดํา สามารถทําได้ 2 วิธี คือ การเพาะเมลด็ และการปักชําด้วยก่ิง การ

เพาะเมลด็มีข้อเสีย คือ ต้นจะสงู ยากแก่การเก็บเก่ียวและต้องปลกูถงึ 1-1 ปีคร่ึง จงึจะเร่ิมให้ดอกและติดผลได้ ส่วน

การปักชําด้วยก่ิง เร่ิมออกดอกหลงัจากปักชําเพียง 4 เดือน และต่อมาอีก 2-3 เดือนก็เก็บเมล็ดได้รวมเวลานบัจาก

ปลกูถึงเก็บเก่ียวใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เท่านัน้ดงันัน้ การขยายพนัธุ์สบู่ดําท่ีเหมาะสมคือการปักชําด้วยก่ิง การ

ทดลองเก่ียวกบัการขยายพนัธุ์ในเวลาต่อมาจึงมุ่งไปท่ีการหาสภาพและวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ก่ิงปักชํามีการออ

กรากได้ดีท่ีสดุ  

 การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชํามกัใช้ auxin ร่วมด้วยเพ่ือช่วยในการกระตุ้นก่ิงปักชําออกรากได้ดีขึน้ 

โดยเฉพาะพืชท่ีออกรากยาก (Hartmann et al.,1997) สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซินท่ีใช้กันใน

ปัจจบุนัท่ีสําคญัมี 2 ชนิด คือ NAA (1-napthyl acetic acid) และIBA [4-(indol-3-yl)butyric acid]   NAA เป็นสาร

ท่ีมีฤทธ์ิออกซินคอ่นข้างสงู เคลื่อนย้ายในพืชได้เร็วกว่า IBA มีราคาไม่แพงมากนกั สลายตวัได้ช้า แต่เกิดความเป็น

พิษได้ง่าย มีช่วงความปลอดภยัตอ่พืชแคบ ดงันัน้ถ้าใช้ในอตัราท่ีมากเกินไปจะมีผลเสียต่อการเกิดรากได้ (ภูวนาถ, 

2532) ส่วน IBA เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิออกซินค่อนข้างต่ํา เกิดความเป็นพิษน้อยกว่า NAA ช่วงความปลอดภยัต่อพืช

กว้าง สลายตวัได้เร็วพอควร เคลื่อนย้ายภายในต้นพืชได้ช้ากวา่ NAA (ภวูนาถ, 2532) พืชตอบสนองต่อสารควบคมุ

การเจริญเติบโตแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบัชนิด และความเข้มข้นของสาร มีรายงานว่าการใช้ NAA 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร 

ช่วยให้ก่ิงปักชํา Song of India ออกรากมากกว่าก่ิงท่ีไม่ได้รับฮอร์โมน (จนัทนา, 2523) การใช้ NAA 8,000 

มิลลิกรัม/ลิตร ทําให้ก่ิงปักชํามะลิซ้อนออกรากดีท่ีสดุ (อคัคราพร, 2529) และพบว่าการใช้ IBA 2,500 มิลลิกรัม/

ลิตร ในการตดัชําก่ิงเจตมลูเพลิงขาวให้ก่ิงปักชําออกรากดีท่ีสดุ (ก่ิงกานต์, 2535) 

การทดลองนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาส่วนต่าง ๆของก่ิง ประกอบด้วย ส่วนปลายก่ิง กลางก่ิง และโคน

ก่ิง ร่วมกบั NAA และ IBA ท่ีระดบัความเข้มข้นตา่ง ๆ ตอ่การออกรากของก่ิงปักชําสบู่ดํา 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของ NAA และส่วนต่างๆ ของกิ่งต่อการออกรากของกิ่งปักชาํสบู่ดาํ 

เลือกก่ิงสบู่ดําท่ีสมบูรณ์ ไม่โค้งงอ ขนาดเส้นรอบวงส่วนโคนก่ิงประมาณ 9-10 เซนติเมตร ตัดแบ่งก่ิง

ออกเป็น 3 สว่น คือ สว่นปลายก่ิง กลางก่ิง และโคนก่ิง ให้มีความยาวท่อนละ 30 เซนติเมตร ตดัใบทิง้ทัง้หมด กรีด

โคนก่ิงให้เป็นแผลยาวประมาณ 1 นิว้ จํานวน 3 รอย แล้วจุ่มลงในสารละลาย NAA ท่ีระดบัความเข้มข้น 0 1,000  

5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลาประมาณ 5 วินาที นําก่ิงสบู่ดําไปปักชําในกระบะพ่นหมอก ซึง่ใช้ขีเ้ถ้า

แกลบเป็นวสัดปัุกชํา ปักก่ิงเอียงประมาณ 45 องศา ให้ลกึ 1 ใน 3 ส่วนของก่ิง ให้นํา้โดยตัง้เวลาเปิด-ปิดอตัโนมติั 

วนัละ 150 ครัง้ ครัง้ละ 5 วินาที และพรางแสงโดยใช้ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบ 3×4 

Factorial in CRD ทรีตเมนต์ละ 7 ซํา้ (ก่ิง) หลงัจากปักชําได้ 30 วนั ทําการบนัทกึผลดงันี ้

1. จํานวนราก โดยนบัรากของแตล่ะก่ิงแล้วนําหาคา่เฉลี่ยตอ่ก่ิง 

2. ความยาวราก (เซนติเมตร) โดยสุม่วดัก่ิงละ 5 รากจากแตล่ะทรีตเมนต์แล้วนํามาหาคา่เฉลี่ย  

3. นํา้หนกัสดราก (กรัม) ตดัรากทัง้หมดจากก่ิงปักชําแตล่ะทรีตเมนต์มาล้างทําความสะอาด ซบัให้แห้ง 

แล้วนํามาชัง่นํา้หนกั 

การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของ IBA และส่วนต่างๆ ของกิ่งต่อการออกรากของกิ่งปักชาํสบู่ดาํ 

วางแผนการทดลองแบบ 3×4 Factorial in CRD มี 2 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 คือ สว่นของก่ิงประกอบด้วย ปลาย

ก่ิง กลางก่ิง และโคนก่ิง ปัจจยัท่ี 2 คือ ระดบัของความเข้มข้นของ IBA 0 1,000 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 

การบนัทกึผลเช่นเดียวกบัการทดลองท่ี 1 

 

ผลการทดลอง 

การทดลองที่ 1 ผลของ NAA และสว่นตา่ง ๆ ของก่ิงตอ่การออกรากของก่ิงปักชําสบู่ดํา 

1. จํานวนราก พบวา่ ความเข้มข้นของ NAA ท่ีระดบัตา่งกนัให้จํานวนรากของก่ิงปักชําสบูดํ่าแตกตา่งกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดย NAA ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จํานวนรากเฉลี่ยมากท่ีสดุ 20.33 ราก 

รองลงมาคือ NAA ความเข้มข้น 5,000  10,000 มิลลิกรัม/ลิตร และการไมใ่ห้สาร ท่ีให้จํานวนรากเฉลี่ย 17.61 

16.09 และ 13.52 ราก ตามลําดบั เช่นเดียวกบัสว่นตา่งๆ ของก่ิงปักชําท่ีมีจํานวนรากแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั

ย่ิงทางสถิติ คือ สว่นโคนก่ิงให้คา่เฉลี่ยจํานวนรากมากท่ีสดุ 25.21 ราก สงูกวา่สว่นปลายก่ิง และกลางก่ิง ซึง่มีคา่

เท่ากบั 14.46 และ 11.00 ราก ตามลําดบั (Table 1) 

2. ความยาวราก พบวา่ การไมใ่ห้สารให้ความยาวรากเฉลี่ยมากท่ีสดุ 7.27 เซนติเมตร แตกตา่งอย่างมี

นยัสําคญัย่ิงทางสถิติกบัการใช้ NAA ความเข้มข้น 1,000 5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ท่ีให้ความยาวราก

เฉลี่ย 5.55 6.03 และ 5.00 เซนติเมตร ตามลําดบั ในการใช้สว่นของก่ิงปักชําท่ีตา่งกนัพบวา่ สว่นโคนก่ิงให้ความ

ยาวรากเฉลี่ยมากท่ีสดุ 8.76 เซนติเมตร สงูกวา่สว่นปลายก่ิงท่ีมีความยาวรากเฉลี่ย 5.26 เซนติเมตร แตกตา่งอย่าง

มีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ สว่นก่ิงปักชํากลางก่ิงให้ความยาวรากเฉลี่ยต่ําสดุท่ี 3.87 เซนติเมตร (Table 2) 

3. นํา้หนกัสดราก พบวา่ ความเข้มข้นของ NAA ท่ีตา่งกนั และสว่นตา่ง ๆ ของก่ิง มีผลตอ่นํา้หนกัสดราก

ของก่ิงปักชําสบู่ดําแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ โดย NAA ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้

นํา้หนกัสดรากเฉลี่ยมากท่ีสดุ 1.32 กรัม สงูกวา่การใช้ NAA ความเข้มข้น 5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร โดย

การไมใ่ช้สารให้คา่นํา้หนกัสดรากต่ําสดุ สว่นการใช้สว่นของก่ิงปักชําท่ีตา่งกนั พบวา่ สว่นโคนก่ิงให้คา่เฉลี่ยนํา้หนกั
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สดรากสงูสดุท่ี 1.30 กรัม สงูกวา่สว่นปลายก่ิง และกลางก่ิง ท่ีมีคา่เท่ากบั 0.30 และ 0.50 กรัม ตามลําดบั (Table 

3) 

4. จากตารางท่ี 1 2 และ 3 พบอิทธิพลร่วมระหวา่งความเข้มข้นของ NAA และสว่นตา่ง ๆ ของก่ิงปักชําสบู่

ดําตอ่จํานวนราก ความยาวราก และนํา้หนกัสดราก โดยการใช้สว่นโคนก่ิงร่วมกบั NAA ความเข้มข้น 1,000 

มิลลิกรัม/ลิตร ให้จํานวนรากมากท่ีสดุ แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญักบัทรีตเมนต์อ่ืน ๆ และให้นํา้หนกัสดรากสงูสดู 

แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัย่ิงกบัทรีตเมนต์อ่ืน ๆ และการใช้สว่นโคนก่ิงกบัการใช้ NAA 0 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ความยาว

รากสงูสดุ แตกตา่งจากทรีตเมนต์อ่ืนอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ 

Table 1 Root number of different parts of physic nut branch applied with different concentrations of  

NAA 

concentrations (mg/liter) 
 Root number 

 Top part Middle part Bottom part Mean Total1/ 

0  13.57 8.42 18.57 13.52c 

NAA 1,000  12.14 12.42 36.42 20.33a 

NAA 5,000  17.57 11.85 23.42 17.61ab 

NAA 10,000  14.57 11.28 22.42 16.09bc 

Mean Total2/   14.46b  11.00c  25.21a  

concentrations *     

parts of branch **     

Concentrations x parts of branch *     
1/   Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
2/ Means within each followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 
*, ** Significant at P 0.05 and 0.01 respectively 
  
Table 2 Root length of different parts of physic nut branch applied with different concentrations of NAA 

concentrations (mg/liter) 
Root length (cm) 

 Top part Middle part Bottom part Mean Total1/ 

0  5.72 4.65 11.42 7.27a 

NAA 1,000  5.12 3.00 8.54 5.55b 

NAA 5,000  5.21 4.47 8.42 6.03b 

NAA 10,000  4.97 3.35 6.67 5.00b 

Mean Total2/   5.26b   3.87c   8.76a  

concentrations **     

parts of branch **     

Concentrations x parts of branch **     
1/   Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 
2/ Means within each row followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 
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**         Significant at P 0.01  



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1139 

 

Table 3 Root fresh weight of different parts of physic nut branch applied with different concentrations of  

 NAA 

concentrations (mg/liter) 
Root fresh weight (g) 

 Top part Middle part Bottom part Mean Total1/ 

0 0.05 0.06 0.58      0.23c 

NAA 1,000 0.22 0.68 3.06      1.32a 

NAA 5,000 0.50 0.80 0.94      0.75b 

NAA 10,000 0.45 0.45 0.63   0.51bc 

Mean Total2/     0.30b      0.50b   1.30a   

concentrations **       

parts of branch **       

Concentrations x parts of branch **       
1/   Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 
2/ Means within each row followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 

**  Significant at P 0.01 

 

การทดลองที่ 2 ผลของ IBA และสว่นตา่งๆ ของก่ิงตอ่การออกรากของก่ิงปักชําสบู่ดํา 

1. จํานวนราก พบวา่ ความเข้มข้นของ IBA ท่ีระดบัตา่งกนัให้จํานวนรากของก่ิงปักชําแตกตา่งกนัอย่างมี

นยัสําคญัย่ิงทางสถิติ โดย IBA ความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จํานวนรากเฉลีย่มากท่ีสดุ 17.52 ราก 

รองลงมาคือ IBA ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร และการไมใ่ห้สารท่ีให้จํานวนรากเฉลี่ย 

13.33 13.61 และ 13.52 ราก ตามลําดบั ในการใช้สว่นของก่ิงปักชําท่ีตา่งกนัพบวา่ สว่นโคนก่ิงให้คา่เฉลี่ยจํานวน

รากมากท่ีสดุ 20.42 ราก สงูกวา่สว่นปลายก่ิง และกลาง (Table 5) 

2. ความยาวราก พบวา่ การไมใ่ห้สารให้ความยาวรากเฉลี่ยมากท่ีสดุ 7.27 cm แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญั

ย่ิงทางสถิติกบัการให้ IBA ความเข้มข้น 1,000 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ท่ีให้ความยาวรากเฉลี่ย 6.07 6.10 

และ 4.21 cm ตามลําดบั ในการใช้สว่นของก่ิงปักชําท่ีตา่งกนัพบวา่ สว่นโคนก่ิงให้ความยาวรากเฉลี่ยมากท่ีสดุ 

8.26 cm สงูกวา่สว่นกลางก่ิง และปลายก่ิงซึง่มีคา่เท่ากบั 4.85 และ 4.63 cm ตามลําดบั (Table 6) 

3. นํา้หนกัสดราก พบวา่ ความเข้มข้นของ IBA ท่ีตา่งกนั และสว่นตา่งๆ ของก่ิง มีผลตอ่นํา้หนกัสดรากของ

ก่ิงปักชําสบู่ดําแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ โดย IBA ความเข้มข้น 2,000 มิลลกิรัม/ลิตร ให้นํา้หนกัสด

รากเฉลี่ยมากท่ีสดุ 0.88 กรัม สงูกวา่การใช้ IBA ความเข้มข้น 1,000 และ 3,000 โดยการไมใ่ห้สารให้นํา้หนกัสดราก

เฉลี่ยต่ําสดุ สว่นการใช้สว่นของก่ิงปักชําท่ีตา่งกนัพบวา่ สว่นโคนก่ิงให้คา่เฉลี่ยนํา้หนกัสดรากสงูสดุท่ี 1.06 กรัม สงู

กวา่สว่นปลายก่ิง และกลางก่ิง ท่ีมีคา่เท่ากบั 0.20 และ 0.40 กรัม ตามลําดบั (Table 7) 

4. จากตารางท่ี 5 6 และ 7 พบอิทธิพลร่วมระหวา่งความเข้มข้นของ IBA และสว่นตา่ง ๆ ของก่ิงปักชําสบู่

ดําตอ่จํานวนราก ความยาวราก และนํา้หนกัสดราก โดยการใช้สว่นโคนก่ิงร่วมกบั IBA ความเข้มข้น 2,000 

มิลลิกรัม/ลิตร ให้จํานวนรากมากท่ีสดุ แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัย่ิงกบัทรีตเมนต์อ่ืน ๆ และให้นํา้หนกัสดรากสงูสดู 
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แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญักบัทรีตเมนต์อ่ืน ๆ และการใช้สว่นโคนก่ิงกบัการใช้ IBA 0 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ความยาวราก

สงูสดุ แตกตา่งจากทรีตเมนต์อ่ืน อย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ 

 

Table 5 Root number of different parts of physic nut branch applied with different concentrations of IBA  

Concentrations (mg/liter) 
 Root number 

 Top part Middle part Bottom part Mean Total1/ 

0  13.57 8.42 18.57 13.52b 

IBA 1,000  8.42 11.00 20.57 13.33b 

IBA 2,000  11.28 15.28 26.00 17.52a 

IBA 3,000  9.57 14.71 16.57 13.61b 

Mean Total2/  10.71b   12.35b   20.42a  

concentrations **     

parts of branch **     

Concentrations x parts of branch **     
1/   Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 
2/ Means within each row followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 

**  Significant at P 0.01 

 

Table 6 Root length of different parts of physic nut branch applied with different concentrations of IBA 

Concentrations (mg/liter) 
 Root length (cm) 

 Top part Middle part Bottom part Mean Total1/ 

0  5.72 4.65 11.42 7.27a 

IBA 1,000  4.54 5.45 8.21 6.07ab 

IBA 2,000  5.10 4.68 8.54 6.10ab 

IBA 3,000  3.17 4.62 4.85 4.21b 

Mean Total2/   4.63b   4.85b   8.26a  

concentrations **     

parts of branch **     

Concentrations x parts of branch **     
1/   Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 
2/ Means within each row followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 

**  Significant at P 0.01 
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Table 7 Root fresh weight of different parts of physic nut branch applied with different concentrations of  

 IBA  

Concentrations (mg/liter) 
 Root fresh weight (g) 

 Top part Middle part Bottom part Mean Total1/ 

0  0.05 0.06 0.58 0.23c 

IBA 1,000  0.21 0.58 1.20 0.66ab 

IBA 2,000  0.39 0.43 1.84 0.88a 

IBA 3,000  0.17 0.52 0.63 0.44bc 

Mean Total2/   0.20b   0.40b   1.06a  

concentrations **     

parts of branch **     

Concentrations x parts of branch *     
1/   Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 

2/ Means within each row followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT. 

*, ** Significant at P 0.05 and 0.01 respectively 

 

วิจารณ์ 

 จากการทดลองพบว่า ส่วนโคนก่ิงสามารถออกรากได้ดีกว่าส่วนกลางก่ิง และปลายก่ิง เน่ืองจากส่วนโคน

ก่ิงเป็นก่ิงขนาดใหญ่มีพืน้ท่ีหน้าตดักว้างกว่า ทําให้มีอาหารสะสมภายในก่ิงมาก สอดคล้องกับการศกึษาการออก

รากของก่ิงปักชําสบู่ดําของ บณัฑวรรณ (2527) ท่ีรายงานวา่ ก่ิงท่ีมีความยาว 30 เซนติเมตร สามารถออกราก และ

อยู่รอดได้ดีกว่าก่ิงขนาด 15 เซนติเมตร และก่ิงท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาดใหญ่ และเป็นก่ิงยาวจะมีการออกรากได้

ดีกวา่ก่ิงท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลางเลก็ และก่ิงสัน้แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ  

การใช้ NAA และ IBA กบัก่ิงปักชําสบู่ดําพบว่า ให้ผลดีกว่าการไม่ใช้สาร เพราะสบู่ดําเป็นพืชท่ีออกราก

ค่อนข้างยาก แต่จากผลการทดลองจะเห็นว่าการไม่ใช้สาร NAA และ IBA ก่ิงปักชําสบู่ดําก็สามารถออกรากได้ 

แสดงวา่ก่ิงปักชําอาจมีปริมาณออกซินสะสมพอท่ีจะทําให้เกิดรากได้ แตนํ่า้หนกัสดราก และจํานวนรากน้อยกว่าก่ิง

ท่ีมีการให้สาร (Table 1, 3, 5 และ 7) เน่ืองจากออกซินสว่นใหญ่ในพืช คือ IAA มีเสถียรภาพต่ําสลายตวัเร็ว และถูก

ทําลายโดยแสงได้ง่าย (Sircar, 1971) ดงันัน้การให้สารกลุม่ออกซินจากภายนอกจึงช่วยกระตุ้นให้มีการออกรากได้

ดีย่ิงขึน้ (Hartmann et al.,1990) และรากมีความสมบูรณ์มากขึน้ นอกจากนีส้บู่ดําเป็นพืชท่ีมียาง ทําให้การออก

รากเกิดขึน้ได้ยาก ในการทดลองของ ธีรพงศ์ (2538) ท่ีศกึษาการออกรากของก่ิงปักชําจําปีท่ีเป็นพืชมียาง และออก

รากยาก พบวา่ ต้องใช้ NAA ความเข้มข้นสงูถงึ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกบั Seradix เบอร์ 3 ทําให้ก่ิงตดัชําจําปี

เกิดรากเฉลี่ยสงูสดุ แต่อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของออกซินท่ีเหมาะสมจะแตกต่างกนัไปตามชนิดพืชโดยต้องไม่

สงูเกินไป เพราะถ้าใช้สารท่ีมีความเข้มข้นสงูเกินไปจะยบัยัง้การเจริญของตา ทําให้ใบเหลืองและร่วง ก่ิงมีสีดํา และ

ตายในท่ีสดุ (นนัทิยา, 2526) 

 การปักชําสว่นโคนก่ิงร่วมกบัการใช้ NAA ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จํานวนรากเฉลี่ยสงูท่ีสดุสงู

กวา่การใช้ IBA เพราะสาร NAA มีฤทธ์ิของออกซินสงู เคลื่อนย้ายภายในก่ิงพืชได้ดี และสลายตวัได้ช้าจึงกระตุ้นให้
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ก่ิงปักชําเกิดจุดกําเนิดรากได้ดีกว่า (Adriance and Brison, 1955) เม่ือเทียบกบั IBA ท่ีมีฤทธ์ิเป็นออกซินค่อนข้าง

ต่ํา เคลื่อนย้ายได้ช้ากว่า และสลายตวัได้เร็วกว่า NAA แต่มีโอกาสเป็นพิษต่อก่ิงน้อยกว่า NAA (พีรเดช, 2529) 

ดงันัน้จากผลการทดลองท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การใช้ส่วนโคนก่ิงร่วมกบั NAA ความเข้มข้น 1,000 

มิลลิกรัม/ลิตร จงึมีความเหมาะสมตอ่การใช้ในการกระตุ้นการเกิดรากในก่ิงปักชําสบู่ดํา เพราะไม่ต้องใช้ในปริมาณ

ท่ีสงูเกินไป และราคายงัถกูกวา่ IBA ด้วย แตท่ัง้นีเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกรากให้ดีขึน้อาจจะเพ่ิมระยะเวลา

จุ่มสารให้นานขึน้ และอาศยัปัจจัยอ่ืน เช่น ฤดูกาล อุณหภูมิ ความชืน้ แสง องค์ประกอบของวสัดุท่ีใช้ปักชํา และ

ความอุดมสมบูรณ์ของก่ิงปักชําท่ีเหมาะสม (พีรเดช, 2529) ก็จะสามารถชกันําการเกิดรากของก่ิงปักชําสบู่ดําให้

สงูขึน้ได้  
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