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ผลของ NAA IBA และส่ วนของกิ่งต่ อการออกรากกิ่งปั กชําสบู่ดาํ
Effects of NAA IBA and Parts of Branch on Rooting of Physic Nut Cutting
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บทคัดย่ อ
จากการทดลองใช้ สว่ นต่างๆ ของกิ่งปั กชําสบู่ดําร่ วมกับ 1-naphthylacetic acid (NAA) และ indole-3butyric acid (IBA) ต่อการออกราก วางแผนการทดลองแบบ 3x4 Factorial in CRD โดยการทดลองที่ 1 ตัดแบ่ง
กิ่งสบู่ดําออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนปลายกิ่ง กลางกิ่ง และโคนกิ่ง ร่ วมกับ NAA ที่ระดับความเข้ มข้ น 0 1,000 5,000
และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนการทดลองที่ 2 ตัดแบ่งกิ่งสบู่ดําเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 ร่ วมกับ IBA ที่ระดับ
ความเข้ มข้ น 0 1,000 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ปั กชําในกระบะพ่นหมอกมที่พรางแสง 50 เปอร์ เซ็นต์
บันทึกผลหลังปั กชํา 30 วัน พบว่า การทดลองที่ 1 ส่วนโคนกิ่งร่ วมกับ NAA ความเข้ มข้ น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้
จํานวนรากและนํ ้าหนักสดรากเฉลี่ยสูงสุด 36.42 ราก และ 3.06 กรัม ตามลําดับ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทาง
สถิติกบั ทรี ตเมนต์อื่น ๆ ส่วนการทดลองที่ 2 พบว่า การใช้ สว่ นโคนกิ่งร่ วมกับ IBA ความเข้ มข้ น 2,000 มิลลิกรัม/
ลิตร ให้ จํานวนรากเฉลี่ยสูงสุดที่ 26.00 ราก และให้ นํ ้าหนักสดรากเฉลี่ยมากสุดคือ 1.84 กรัม แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติกบั ทรี ตเมนต์อื่น ๆ ส่วนการไม่ใช้ สารกับส่วนโคนกิ่งทัง้ 2 การทดลอง พบว่า ให้ คา่ ความยาว
รากสูงสุด จากการทดลองสรุปได้ วา่ การปั กชํากิ่งสบู่ดําโดยใช้ สว่ นโคนกิ่งร่ วมกับ NAA ความเข้ มข้ น 1,000
มิลลิกรัม/ลิตร จะให้ จํานวนราก และนํ ้าหนักสดรากสูงสุด และสูงกว่าการใช้ 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.
Key Words: physic nut, cutting, NAA, IBA
e-mail address: agrpnp@ku.ac.th

คํานํา
สบู่ดํา (Physic Nut) มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Jatrophacurous L. จัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae สกุล
Jatropha มี ถิ่ นกํ าเนิ ด อยู่ใ นทวี ป อเมริ กากลางและทวีป แอฟริ ก าแถบตะวันตก (ระพี พัน ธุ์ และสุข สันต์ , 2525)
ปั จจุบนั นํา้ มันจากสบู่ดําได้ ถูกนํามาศึกษาเพื่อใช้ ประโยชน์เป็ นนํ ้ามันเชื ้อเพลิงดีเซลทดแทน เพราะให้ ค่าพลังงาน
ความร้ อนและมีคณ
ุ สมบัติทางกายภาพบางอย่างใกล้ เคียงกับนํา้ มันปิ โตรเลียม นํ ้ามันสบู่ดําจึงมีศกั ยภาพใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงกับเครื่ องยนต์ดีเซลในภาวะฉุกเฉินได้ สบู่ดําเป็ นพืชที่ปลูกง่าย ทนแล้ ง สามารถเจริ ญเติบโตได้ ในทุกภาค
ของประเทศไทย (อนุวฒ
ั น์, 2551) จึงเหมาะที่จะส่งเสริ มให้ มีการปลูกเป็ นอาชีพ โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่เป็ นดินทราย
และแห้ งแล้ ง ไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆได้
จากประโยชน์ข้างต้ นจึงมีแนวโน้ มที่จะส่งเสริ มให้ มีการใช้ ประโยชน์จากสบู่ดํามากขึ ้นซึง่ ระพีพนั ธุ์ และสุข
สันต์ (2525) ได้ รายงานไว้ วา่ การขยายพันธุ์สบู่ดํา สามารถทําได้ 2 วิธี คือ การเพาะเมล็ด และการปั กชําด้ วยกิ่ง การ
เพาะเมล็ดมีข้อเสีย คือ ต้ นจะสูง ยากแก่การเก็บเกี่ยวและต้ องปลูกถึง 1-1 ปี ครึ่ง จึงจะเริ่ มให้ ดอกและติดผลได้ ส่วน
การปั กชําด้ วยกิ่ง เริ่ มออกดอกหลังจากปั กชําเพียง 4 เดือน และต่อมาอีก 2-3 เดือนก็เก็บเมล็ดได้ รวมเวลานับจาก
ปลูกถึงเก็บเกี่ยวใช้ เวลาประมาณ 6 เดือน เท่านันดั
้ งนัน้ การขยายพันธุ์สบู่ดําที่เหมาะสมคือการปั กชําด้ วยกิ่ง การ
ทดลองเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ในเวลาต่อมาจึงมุ่งไปที่การหาสภาพและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ กิ่งปั กชํามีการออ
กรากได้ ดีที่สดุ
การขยายพันธุ์พืชโดยการปั กชํามักใช้ auxin ร่ วมด้ วยเพื่อช่วยในการกระตุ้นกิ่งปั กชําออกรากได้ ดีขึน้
โดยเฉพาะพืชที่ออกรากยาก (Hartmann et al.,1997) สารควบคุมการเจริ ญเติบโตในกลุ่มออกซินที่ใช้ กันใน
ปั จจุบนั ที่สําคัญมี 2 ชนิด คือ NAA (1-napthyl acetic acid) และIBA [4-(indol-3-yl)butyric acid] NAA เป็ นสาร
ที่มีฤทธิ์ออกซินค่อนข้ างสูง เคลื่อนย้ ายในพืชได้ เร็ วกว่า IBA มีราคาไม่แพงมากนัก สลายตัวได้ ช้า แต่เกิดความเป็ น
พิษได้ ง่าย มีช่วงความปลอดภัยต่อพืชแคบ ดังนันถ้
้ าใช้ ในอัตราที่มากเกินไปจะมีผลเสียต่อการเกิดรากได้ (ภูวนาถ,
2532) ส่วน IBA เป็ นสารที่มีฤทธิ์ออกซินค่อนข้ างตํ่า เกิดความเป็ นพิษน้ อยกว่า NAA ช่วงความปลอดภัยต่อพืช
กว้ าง สลายตัวได้ เร็ วพอควร เคลื่อนย้ ายภายในต้ นพืชได้ ช้ากว่า NAA (ภูวนาถ, 2532) พืชตอบสนองต่อสารควบคุม
การเจริ ญเติบโตแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั ชนิด และความเข้ มข้ นของสาร มีรายงานว่าการใช้ NAA 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ช่วยให้ กิ่งปั กชํา Song of India ออกรากมากกว่ากิ่งที่ไม่ได้ รับฮอร์ โมน (จันทนา, 2523) การใช้ NAA 8,000
มิลลิกรัม/ลิตร ทําให้ กิ่งปั กชํามะลิซ้อนออกรากดีที่สดุ (อัคคราพร, 2529) และพบว่าการใช้ IBA 2,500 มิลลิกรัม/
ลิตร ในการตัดชํากิ่งเจตมูลเพลิงขาวให้ กิ่งปั กชําออกรากดีที่สดุ (กิ่งกานต์, 2535)
การทดลองนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนต่าง ๆของกิ่ง ประกอบด้ วย ส่วนปลายกิ่ง กลางกิ่ง และโคน
กิ่ง ร่ วมกับ NAA และ IBA ที่ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ ต่อการออกรากของกิ่งปั กชําสบู่ดํา
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อุปกรณ์ และวิธีการ

การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของ NAA และส่ วนต่ างๆ ของกิ่งต่ อการออกรากของกิ่งปั กชําสบู่ดาํ
เลือกกิ่ งสบู่ดําที่ สมบูรณ์ ไม่โค้ งงอ ขนาดเส้ นรอบวงส่วนโคนกิ่ งประมาณ 9-10 เซนติเ มตร ตัดแบ่งกิ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนปลายกิ่ง กลางกิ่ง และโคนกิ่ง ให้ มีความยาวท่อนละ 30 เซนติเมตร ตัดใบทิ ้งทังหมด
้
กรี ด
โคนกิ่งให้ เป็ นแผลยาวประมาณ 1 นิ ้ว จํานวน 3 รอย แล้ วจุ่มลงในสารละลาย NAA ที่ระดับความเข้ มข้ น 0 1,000
5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ นเวลาประมาณ 5 วินาที นํากิ่งสบู่ดําไปปั กชําในกระบะพ่นหมอก ซึง่ ใช้ ขี ้เถ้ า
แกลบเป็ นวัสดุปักชํา ปั กกิ่งเอียงประมาณ 45 องศา ให้ ลกึ 1 ใน 3 ส่วนของกิ่ง ให้ นํา้ โดยตังเวลาเปิ
้
ด-ปิ ดอัตโนมัติ
วันละ 150 ครัง้ ครัง้ ละ 5 วินาที และพรางแสงโดยใช้ ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์ เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบ 3×4
Factorial in CRD ทรี ตเมนต์ละ 7 ซํ ้า (กิ่ง) หลังจากปั กชําได้ 30 วัน ทําการบันทึกผลดังนี ้
1. จํานวนราก โดยนับรากของแต่ละกิ่งแล้ วนําหาค่าเฉลี่ยต่อกิ่ง
2. ความยาวราก (เซนติเมตร) โดยสุม่ วัดกิ่งละ 5 รากจากแต่ละทรี ตเมนต์แล้ วนํามาหาค่าเฉลี่ย
3. นํ ้าหนักสดราก (กรัม) ตัดรากทังหมดจากกิ
้
่งปั กชําแต่ละทรี ตเมนต์มาล้ างทําความสะอาด ซับให้ แห้ ง
แล้ วนํามาชัง่ นํ ้าหนัก
การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของ IBA และส่ วนต่ างๆ ของกิ่งต่ อการออกรากของกิ่งปั กชําสบู่ดาํ
วางแผนการทดลองแบบ 3×4 Factorial in CRD มี 2 ปั จจัย ปั จจัยที่ 1 คือ ส่วนของกิ่งประกอบด้ วย ปลาย
กิ่ง กลางกิ่ง และโคนกิ่ง ปั จจัยที่ 2 คือ ระดับของความเข้ มข้ นของ IBA 0 1,000 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร
การบันทึกผลเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1

ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 ผลของ NAA และส่วนต่าง ๆ ของกิ่งต่อการออกรากของกิ่งปั กชําสบู่ดํา
1. จํานวนราก พบว่า ความเข้ มข้ นของ NAA ที่ระดับต่างกันให้ จํานวนรากของกิ่งปั กชําสบูด่ ําแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดย NAA ความเข้ มข้ น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ จํานวนรากเฉลี่ยมากที่สดุ 20.33 ราก
รองลงมาคือ NAA ความเข้ มข้ น 5,000 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร และการไม่ให้ สาร ที่ให้ จํานวนรากเฉลี่ย 17.61
16.09 และ 13.52 ราก ตามลําดับ เช่นเดียวกับส่วนต่างๆ ของกิ่งปั กชําที่มีจํานวนรากแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ยิ่งทางสถิติ คือ ส่วนโคนกิ่งให้ คา่ เฉลี่ยจํานวนรากมากที่สดุ 25.21 ราก สูงกว่าส่วนปลายกิ่ง และกลางกิ่ง ซึง่ มีคา่
เท่ากับ 14.46 และ 11.00 ราก ตามลําดับ (Table 1)
2. ความยาวราก พบว่า การไม่ให้ สารให้ ความยาวรากเฉลี่ยมากที่สดุ 7.27 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติกบั การใช้ NAA ความเข้ มข้ น 1,000 5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ที่ให้ ความยาวราก
เฉลี่ย 5.55 6.03 และ 5.00 เซนติเมตร ตามลําดับ ในการใช้ สว่ นของกิ่งปั กชําที่ตา่ งกันพบว่า ส่วนโคนกิ่งให้ ความ
ยาวรากเฉลี่ยมากที่สดุ 8.76 เซนติเมตร สูงกว่าส่วนปลายกิ่งที่มีความยาวรากเฉลี่ย 5.26 เซนติเมตร แตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ ส่วนกิ่งปั กชํากลางกิ่งให้ ความยาวรากเฉลี่ยตํ่าสุดที่ 3.87 เซนติเมตร (Table 2)
3. นํ ้าหนักสดราก พบว่า ความเข้ มข้ นของ NAA ที่ตา่ งกัน และส่วนต่าง ๆ ของกิ่ง มีผลต่อนํ ้าหนักสดราก
ของกิ่งปั กชําสบู่ดําแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ โดย NAA ความเข้ มข้ น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้
นํ ้าหนักสดรากเฉลี่ยมากที่สดุ 1.32 กรัม สูงกว่าการใช้ NAA ความเข้ มข้ น 5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร โดย
การไม่ใช้ สารให้ คา่ นํ ้าหนักสดรากตํ่าสุด ส่วนการใช้ สว่ นของกิ่งปั กชําที่ตา่ งกัน พบว่า ส่วนโคนกิ่งให้ คา่ เฉลี่ยนํ ้าหนัก
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สดรากสูงสุดที่ 1.30 กรัม สูงกว่าส่วนปลายกิ่ง และกลางกิ่ง ที่มีคา่ เท่ากับ 0.30 และ 0.50 กรัม ตามลําดับ (Table
3)
4. จากตารางที่ 1 2 และ 3 พบอิทธิพลร่ วมระหว่างความเข้ มข้ นของ NAA และส่วนต่าง ๆ ของกิ่งปั กชําสบู่
ดําต่อจํานวนราก ความยาวราก และนํ ้าหนักสดราก โดยการใช้ สว่ นโคนกิ่งร่ วมกับ NAA ความเข้ มข้ น 1,000
มิลลิกรัม/ลิตร ให้ จํานวนรากมากที่สดุ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับทรี ตเมนต์อื่น ๆ และให้ นํ ้าหนักสดรากสูงสูด
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งกับทรี ตเมนต์อื่น ๆ และการใช้ สว่ นโคนกิ่งกับการใช้ NAA 0 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ ความยาว
รากสูงสุด แตกต่างจากทรี ตเมนต์อื่นอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ
Table 1 Root number of different parts of physic nut branch applied with different concentrations of
NAA
Root number

concentrations (mg/liter)

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/
2/

*, **

Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 5% level by DMRT.
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
Root length (cm)
concentrations (mg/liter)
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/
2/

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

1137

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9
**

Significant at P 0.01
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Table 3 Root fresh weight of different parts of physic nut branch applied with different concentrations of
NAA
Root fresh weight (g)
concentrations (mg/liter)
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/
2/

**

Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT.
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 และส่วนต่างๆ ของกิ่งต่อการออกรากของกิ่งปั กชําสบู่ดํา
1. จํานวนราก พบว่า ความเข้ มข้ นของ IBA ที่ระดับต่างกันให้ จํานวนรากของกิ่งปั กชําแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดย IBA ความเข้ มข้ น 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ จํานวนรากเฉลีย่ มากที่สดุ 17.52 ราก
รองลงมาคือ IBA ความเข้ มข้ น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร และการไม่ให้ สารที่ให้ จํานวนรากเฉลี่ย
13.33 13.61 และ 13.52 ราก ตามลําดับ ในการใช้ สว่ นของกิ่งปั กชําที่ตา่ งกันพบว่า ส่วนโคนกิ่งให้ คา่ เฉลี่ยจํานวน
รากมากที่สดุ 20.42 ราก สูงกว่าส่วนปลายกิ่ง และกลาง (Table 5)
2. ความยาวราก พบว่า การไม่ให้ สารให้ ความยาวรากเฉลี่ยมากที่สดุ 7.27 cm แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ยิ่งทางสถิติกบั การให้ IBA ความเข้ มข้ น 1,000 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ที่ให้ ความยาวรากเฉลี่ย 6.07 6.10
และ 4.21 cm ตามลําดับ ในการใช้ สว่ นของกิ่งปั กชําที่ตา่ งกันพบว่า ส่วนโคนกิ่งให้ ความยาวรากเฉลี่ยมากที่สดุ
8.26 cm สูงกว่าส่วนกลางกิ่ง และปลายกิ่งซึง่ มีคา่ เท่ากับ 4.85 และ 4.63 cm ตามลําดับ (Table 6)
3. นํ ้าหนักสดราก พบว่า ความเข้ มข้ นของ IBA ที่ตา่ งกัน และส่วนต่างๆ ของกิ่ง มีผลต่อนํ ้าหนักสดรากของ
กิ่งปั กชําสบู่ดําแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ โดย IBA ความเข้ มข้ น 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ นํ ้าหนักสด
รากเฉลี่ยมากที่สดุ 0.88 กรัม สูงกว่าการใช้ IBA ความเข้ มข้ น 1,000 และ 3,000 โดยการไม่ให้ สารให้ นํ ้าหนักสดราก
เฉลี่ยตํ่าสุด ส่วนการใช้ สว่ นของกิ่งปั กชําที่ตา่ งกันพบว่า ส่วนโคนกิ่งให้ คา่ เฉลี่ยนํ ้าหนักสดรากสูงสุดที่ 1.06 กรัม สูง
กว่าส่วนปลายกิ่ง และกลางกิ่ง ที่มีคา่ เท่ากับ 0.20 และ 0.40 กรัม ตามลําดับ (Table 7)
4. จากตารางที่ 5 6 และ 7 พบอิทธิพลร่ วมระหว่างความเข้ มข้ นของ IBA และส่วนต่าง ๆ ของกิ่งปั กชําสบู่
ดําต่อจํานวนราก ความยาวราก และนํ ้าหนักสดราก โดยการใช้ สว่ นโคนกิ่งร่ วมกับ IBA ความเข้ มข้ น 2,000
มิลลิกรัม/ลิตร ให้ จํานวนรากมากที่สดุ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งกับทรี ตเมนต์อื่น ๆ และให้ นํ ้าหนักสดรากสูงสูด
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แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับทรี ตเมนต์อื่น ๆ และการใช้ สว่ นโคนกิ่งกับการใช้ IBA 0 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ ความยาวราก
สูงสุด แตกต่างจากทรี ตเมนต์อื่น อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ
Table 5 Root number of different parts of physic nut branch applied with different concentrations of IBA
Root number
Concentrations (mg/liter)
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/
2/

**

Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT.
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
Root length (cm)
Concentrations (mg/liter)
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/
2/

**

Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT.
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
Root fresh weight (g)
Concentrations (mg/liter)
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
2/
Mean Total
0.20b
0.40b
1.06a
concentrations
**
parts of branch
**
Concentrations x parts of branch
*
1/
2/

*, **

Means within each column followed by a same letter are not significantly different at the 1% level by DMRT.
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 ส่วนโคนกิ่งสามารถออกรากได้ ดีกว่าส่วนกลางกิ่ง และปลายกิ่ง เนื่องจากส่วนโคน
กิ่งเป็ นกิ่งขนาดใหญ่มีพื ้นที่หน้ าตัดกว้ างกว่า ทําให้ มีอาหารสะสมภายในกิ่งมาก สอดคล้ องกับการศึกษาการออก
รากของกิ่งปั กชําสบู่ดําของ บัณฑวรรณ (2527) ที่รายงานว่า กิ่งที่มีความยาว 30 เซนติเมตร สามารถออกราก และ
อยู่รอดได้ ดีกว่ากิ่งขนาด 15 เซนติเมตร และกิ่งที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ และเป็ นกิ่งยาวจะมีการออกรากได้
ดีกว่ากิ่งที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลางเล็ก และกิ่งสันแตกต่
้
างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ
การใช้ NAA และ IBA กับกิ่งปั กชําสบู่ดําพบว่า ให้ ผลดีกว่าการไม่ใช้ สาร เพราะสบู่ดําเป็ นพืชที่ออกราก
ค่อนข้ างยาก แต่จากผลการทดลองจะเห็นว่าการไม่ใช้ สาร NAA และ IBA กิ่งปั กชําสบู่ดําก็สามารถออกรากได้
แสดงว่ากิ่งปั กชําอาจมีปริ มาณออกซินสะสมพอที่จะทําให้ เกิดรากได้ แต่นํ ้าหนักสดราก และจํานวนรากน้ อยกว่ากิ่ง
ที่มีการให้ สาร (Table 1, 3, 5 และ 7) เนื่องจากออกซินส่วนใหญ่ในพืช คือ IAA มีเสถียรภาพตํ่าสลายตัวเร็ ว และถูก
ทําลายโดยแสงได้ ง่าย (Sircar, 1971) ดังนันการให้
้
สารกลุม่ ออกซินจากภายนอกจึงช่วยกระตุ้นให้ มีการออกรากได้
ดียิ่งขึ ้น (Hartmann et al.,1990) และรากมีความสมบูรณ์ มากขึน้ นอกจากนี ้สบู่ดําเป็ นพืชที่มียาง ทําให้ การออก
รากเกิดขึ ้นได้ ยาก ในการทดลองของ ธีรพงศ์ (2538) ที่ศกึ ษาการออกรากของกิ่งปั กชําจําปี ที่เป็ นพืชมียาง และออก
รากยาก พบว่า ต้ องใช้ NAA ความเข้ มข้ นสูงถึง 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ร่ วมกับ Seradix เบอร์ 3 ทําให้ กิ่งตัดชําจําปี
เกิดรากเฉลี่ยสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามความเข้ มข้ นของออกซินที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามชนิดพืชโดยต้ องไม่
สูงเกินไป เพราะถ้ าใช้ สารที่มีความเข้ มข้ นสูงเกินไปจะยับยังการเจริ
้
ญของตา ทําให้ ใบเหลืองและร่ วง กิ่งมีสีดํา และ
ตายในที่สดุ (นันทิยา, 2526)
การปั กชําส่วนโคนกิ่งร่ วมกับการใช้ NAA ความเข้ มข้ น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ จํานวนรากเฉลี่ยสูงที่สดุ สูง
กว่าการใช้ IBA เพราะสาร NAA มีฤทธิ์ของออกซินสูง เคลื่อนย้ ายภายในกิ่งพืชได้ ดี และสลายตัวได้ ช้าจึงกระตุ้นให้
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กิ่งปั กชําเกิดจุดกําเนิดรากได้ ดีกว่า (Adriance and Brison, 1955) เมื่อเทียบกับ IBA ที่มีฤทธิ์เป็ นออกซินค่อนข้ าง
ตํ่า เคลื่อนย้ ายได้ ช้ากว่า และสลายตัวได้ เร็ วกว่า NAA แต่มีโอกาสเป็ นพิษต่อกิ่งน้ อยกว่า NAA (พีรเดช, 2529)
ดังนันจากผลการทดลองที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่า การใช้ ส่วนโคนกิ่งร่ วมกับ NAA ความเข้ มข้ น 1,000
มิลลิกรัม/ลิตร จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้ ในการกระตุ้นการเกิดรากในกิ่งปั กชําสบู่ดํา เพราะไม่ต้องใช้ ในปริ มาณ
ที่สงู เกินไป และราคายังถูกกว่า IBA ด้ วย แต่ทงนี
ั ้ ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกรากให้ ดีขึ ้นอาจจะเพิ่มระยะเวลา
จุ่มสารให้ นานขึน้ และอาศัยปั จจัยอื่น เช่น ฤดูกาล อุณหภูมิ ความชื ้น แสง องค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ ปักชํา และ
ความอุดมสมบูรณ์ ของกิ่งปั กชําที่เหมาะสม (พีรเดช, 2529) ก็จะสามารถชักนําการเกิดรากของกิ่งปั กชําสบู่ดําให้
สูงขึ ้นได้
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