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บทคัดย่อ 

ศกึษาผลของ  GA3  ต่อการเติบโตและคณุภาพของผลชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้ง  ท่ีแปลงทดลองภาควิชาพืช

สวน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จ.นครปฐม  วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design มี 5 

ทรีทเมนต์ 5 ซํา้ ใช้ผลชมพู่ซํา้ละ 2 ผล คือ control (นํา้เปล่า) และสารละลาย  GA3  ความเข้มข้น  5.0, 7.5, 10.0 

และ  12.5  ppm  พ่น 2 ครัง้ คือ ระยะก่อนดอกบานและระยะหลงัดอกบาน 7 วนัให้กบัดอกชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้ง 

พบว่าผลชมพู่ท่ีได้รับสาร  GA3  และไม่ได้รับสารมีรูปแบบการเจริญเติบโตเหมือนกันคือ  เป็นแบบ  single  

sigmoidal  curve  และมีการเจริญเติบโตของผลทางด้านความกว้าง ความยาว และมีนํา้หนกัผลเม่ือเก็บเก่ียวไม่

แตกตา่งกนัทางสถิติ  ผลชมพู่ท่ีได้รับสาร  GA3  10.0  ppm  มีความหนาเนือ้เฉลี่ยมากท่ีสดุซึง่แตกต่างกนัทางสถิติ

กบัผลชมพู่ท่ีไม่ได้รับสาร ส่วนลกัษณะทางคณุภาพอ่ืนๆได้แก่ สีผิวผล  รูปร่างผล  ความแน่นเนือ้  ปริมาณ  total  

soluble  solids  และเปอร์เซน็ต์กรดท่ีไทเทรตได้ของผลชมพู่ท่ีได้รับ  GA3  และไมไ่ด้รับสารไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ 

 

ABSTRACT 

A study on effects of GA3 on fruit growth and quality of Java apple (Syzygium samarangense 

(Blume) Merr. & Perry) ‘Petch Sairung’ was conducted at experimental field  Kasetsart University, 

Nakhon Pathom province. The design of experiment was completely randomized with 5 treatments and 

5 replications with 2 fruits for each replication. The fruits were sprayed with distilled water as control and 

treated with solution of GA3 5.0, 7.5, 10.0 and 12.5 ppm respectively. Sprayings were done 2 times 

before anthesis and 7 days after anthesis. The results showed that growth pattern of fruits treated with 

GA3 and control  were single sigmoidal curve. The Java apple fruits treated with GA3 at all 

concentration and control had no significantly difference in fruit width, fruit length and fruit weight. The 

Java apple fruits treated with GA3 10.0 ppm showed the highest pulp thickness and found significantly 

difference when compared with control. However, no significantly difference were found on the fruit 

color, fruit shape, firmness, total soluble solids and tritratable acidity between treated fruits and control 

fruits. 
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คาํนํา 

จากรายงานและผลการทดลองต่างๆ เก่ียวกบัการใช้สาร gibberellic acid (GA3) กบัผลชมพู่ พบว่า GA3 

มีผลในการยืดขนาดผลและรูปทรงผลได้ เช่น ธีรวฒิุ (2540)  ได้ทําการทดลองพ่นสาร  GA3  GA4+7 และ  GA4+7 + 

BA (6-Benzylaminopurine) ให้กบัช่อดอกชมพู่พนัธุ์เพชรทลูเกล้า พบว่าสาร GA3 และ GA4+7  สามารถเพ่ิมขนาด

ผลทางด้านกว้างและด้านยาวได้ ระยะท่ีเหมาะสมในการพ่นสาร คือ ระยะหลงัดอกบาน 3 และ 5 วนั   แต่ท่ีระยะ

หลงัดอกบาน 3 วนั  จะตอบสนองต่อสาร GA3 และ GA4+7  ได้ดีกว่า   ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของ GA3  ในการ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผล  คือ 7.5  และ 10.0 ppm     สอดคล้องกบั  เกษศินี (2542)   ท่ีใช้สารละลาย GA3 

ฉีดพ่น ให้กบัผลชมพู่พนัธุ์เพชรสามพรานพบวา่ โดยผลท่ีได้รับสาร GA3 7.5 และ 10.0 ppm  มีการเจริญเติบโตของ

ผลทางด้านความกว้างและความยาวแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัอย่างย่ิงจาก control และมีนํา้หนกัผลและ

ความหนาเนือ้เฉลี่ยแตกต่างกนัทางสถิติกบัผลชมพู่ท่ีไม่ได้รับสาร แต่ลกัษณะอ่ืนๆ เช่น สีผิวผล  รูปร่างผล  ความ

แน่นเนือ้  total soluble solids  และเปอร์เซ็นต์กรดซิตริกของผลท่ีได้รับสาร GA3 และไม่ได้รับสารไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติ เน่ืองจากการใช้สาร GA3 กบัชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้งซึง่เป็นพันธุ์การค้าท่ีสําคญัอีกพนัธุ์หนึ่งอาจช่วยให้ได้

ผลิตผลท่ีมีคณุภาพดีกวา่เดิมเช่นผลมีขนาดใหญ่ขึน้ทําให้ขายได้ราคาดีขึน้ เป็นต้น จึงได้ศกึษาถึงความเข้มข้นของ 

GA3ระดบัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเพ่ิมขนาดผลและรูปทรงผลของชมพู่เพชรสายรุ้งเพ่ือนําไปใช้ในการเพ่ิมคุณภาพ

ผลิตผลของชมพู่เพชรสายรุ้งในการผลิตเป็นการค้าตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 คัดเลือกต้นชมพู่พันธุ์ เพชรสายรุ้งอายุ 3 ปี ทัง้หมด 5 ต้น ท่ีปลูก ณ แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ท่ีมีสภาพความสมบูรณ์ดีและขนาดทรงพุ่มใกล้เคียง

กนั  สุ่มช่อดอกท่ีเกิดจากก่ิงท่ีสมบูรณ์และขนาดใกล้เคียงกนั   โดยแต่ละช่อท่ีสุ่มห่างกนัอย่างน้อย  30 เซนติเมตร  

วางแผนการทดลองแบบ  CRD โดยมี 5 ทรีทเมนต์  จํานวน 5 ซํา้  โดย 2 ผล  เท่ากบั  1 ซํา้  รวม 50 ผล 

ประกอบด้วย control (นํา้เปลา่) GA3 เข้มข้น 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 ppm ทกุทรีทเมนต์ผสมสารจบัใบตามอตัรา

ท่ีแนะนําในสลากสินค้า โดยฉีดพ่น 2 ครัง้  คือ ครัง้ท่ี 1  ระยะก่อนดอกบาน  และพ่นครัง้ท่ี 2 ระยะหลงัดอกบาน 7 

วนั  ตามข้อกําหนดของทรีทเมนต์ หลงัดอกโรย 10 วนั โดยฉีดให้ทัว่ผลจนกระทัง่เร่ิมมีนํา้หยดจากผล ปลิดผลจาก

ช่อผลออกให้เหลือสองผลต่อช่อและห่อด้วยถุงพลาสติกหูหิว้สีขาว (polyethylene) และดแูลรักษาไม่ให้โรคและ

แมลงเข้าทําลายผล จากนัน้บนัทึกข้อมลู ความกว้างและความยาวผลขณะท่ีผลเติบโต เม่ือผลชมพู่พร้อมเก็บเก่ียว

(โดยใช้อายุผลเป็นดชันี) นํามาบนัทึกข้อมลูต่อไปนี ้นํา้หนกัผล รูปทรงผล สีผิว(โดย color chart ของ The Royal 

Horticultural Society) ความหนาเนือ้ ความแน่นเนือ้ ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด (total soluble solids, 

TSS) ปริมาณกรด (titratable acidity, TA) ในนํา้คัน้จากเนือ้ผล โดยวิธี titration บันทึกข้อมูลตัง้แต่เดือน 

พฤศจิกายน ถงึ มกราคม พ.ศ. 2552 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ผลชมพู่ท่ีได้รับสาร GA3 และ control มีรูปแบบการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างและความยาวผล

เหมือนกนั คือ เป็นแบบ single sigmoidal curve เช่นเดียวกบัผลการทดลองในชมพู่พนัธุ์ อ่ืนๆ ของเกษศินี (2542) 

และธีรวฒิุ (2540) แสดงว่าผลท่ีแสดงออกในชมพู่แต่ละพนัธุ์ไม่แตกต่างกนั เม่ือนําข้อมลูการเติบโตทางด้านความ
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กว้างของผลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ทุกระยะการเติบโต ความกว้างของผลชมพู่ท่ีได้รับทรีทเมนต์ทัง้ 4 ทรีท

เมนต์ เม่ือเทียบกบั control ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติ แต่พบว่าทรีทเมนต์ท่ี 4 คือ GA3 10.0 ppm   มีแนวโน้มให้

คา่ความกว้างเฉลี่ยของผลมากท่ีสดุ (Figure 1 and Table 1)  สว่นการเติบโตทางด้านความยาวของผลมาวิเคราะห์

ผลทางสถิติ พบว่า ทุกระยะการเติบโต ความยาวของผลชมพู่ท่ีได้รับ ทรีทเมนต์ทัง้ 4 ทรีทเมนต์ เม่ือเทียบกับ 

control ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่พบว่าทรีทเมนต์ท่ี 4 คือ GA3 10.0 ppm มีแนวโน้มให้ค่าความยาวเฉลี่ย

ของผลมากท่ีสดุ (Figure 2 and Table 1) ผลชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้งท่ีได้รับสาร GA3 10.0  ppm มีค่าเฉลี่ยนํา้หนกั

ผลเม่ือเก็บเก่ียวมากท่ีสดุ คือ 69.53 กรัม รองลงมา คือ GA3 7.5   12.5    5.0 ppm  และ control ตามลําดบัแต่

พบว่าทุกทรีทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (Table 1) ซึง่พบว่าการตอบสนองต่อ GA3 ของชมพู่พนัธ์เพชร

สายรุ้งในด้านความกว้าง ความยาวผล และนํา้หนกัผลมีน้อยกวา่ท่ีพบในชมพู่พนัธุ์อ่ืนๆ (ธีรวฒิุ, 2540 และ เกษศินี, 

2542)  

 จากการเทียบรูปทรงผลกบัรูปทรงมาตรฐาน พบวา่ ผลชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้งท่ีได้รับสาร GA3 และ control 

มีรูปทรงผลไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปทรงมาตรฐาน โดยทุกทรีทเมนต์มีรูปทรงเหมือนกนั คือ มีรูปทรงเป็นรูประฆงั 

(bell shape) หรือเรียกว่า broadly pyriform  (Figure 3) แต่มีแนวโน้มว่าการใช้ GA3 10.0 ppm ทําให้ผลมีความ

ยาวเพ่ิมขึน้ และเม่ือเปรียบเทียบสีผิวผลชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้ง  พบวา่ผลชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้งมีทัง้สีเขียวและสีแดง

บนผลชมพู่ และสีแดงท่ีปรากฏบนผล คือประมาณ 70%  เป็นสี  Red Group 47B 48A  และ 48B และเป็นสี 

Green Group142B ประมาณ 30% พบวา่ผลท่ีได้รับสาร GA3 ทกุทรีทเมนต์ มีรูปทรงและสีผิวผลท่ีไม่แตกต่างจาก 

control เช่นเดียวกบัท่ีพบในการทดลองกบัชมพู่พนัธุ์อ่ืนๆ (ธีรวฒิุ, 2540 และ เกษศินี, 2542) 

                            
 

 

Figure 1 Width  of Java apple ‘Petch Sairung’ fruits from fruit set until harvest 
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Figure 2 Length of Java apple ‘Petch Sairung’ fruits from fruit set until harvest 

 

Table 1 Effect of GA3 on fruit weight, fruit width, and fruit length of Java apple  ‘Petch Sairung’ at 

harvesting stage 

Treatment Fruit width (mm) Fruit length (mm) Fruit weight (g) 

    control 42.4 46.3 55.88 

    GA3  5.0     ppm  44.6 47.2 57.46 

    GA3   7.5    ppm 46.7 47.2 68.59 

    GA3    10.0  ppm 50.1 51.6 69.53 

    GA3   12.5  ppm 45.6 49.0 66.68 

   F-test ns ns ns 

    C.V. (%) 21.4 20.7 32.39 

ns: non-significance  
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        Control             GA3  5 ppm           GA3  7.5 ppm           GA3  10 ppm          GA3  12.5 ppm 

  

Figure 3 Effect of GA3 on fruit shape of Java apple ‘Petch Sairung’ at harvesting stage 

 

 ผลชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้งท่ีได้รับสาร GA3 10.0 ppm ในระยะเก็บเก่ียวมีค่าเฉลี่ยความหนาเนือ้มากท่ีสุด

คือ 23.6 มิลลิเมตร และแตกตา่งทางสถิติอย่างมีนยัสําคญักบั control แตไ่มแ่ตกตา่งอย่างมีนยัสําคญั กบัการได้รับ 

GA3 7.5 ppm และ  12.5 ppm (Table 2) สอดคล้องกบัผลการทดลองของ เกษศินี (2542) ทัง้นีแ้สดงว่า GA3  

ระดบั 10 ppm น่าจะส่งผลต่อการขยายขนาดเซลของผลชมพู่มากท่ีสดุ ซึง่จะเห็นได้ว่าการใช้ GA3 กบัชมพู่พนัธุ์

เพชรสายรุ้งจะแสดงผลตอ่ความหนาเนือ้เม่ือใช้ในระดบัความเข้มข้นท่ีเหมาะสม แม้ว่าผลท่ีมีต่อรูปร่างของผลยงัไม่

ชดัเจนถงึระดบัท่ีแตกตา่งกนัทางสถิติ แตก่็แสดงแนวโน้มให้เห็นวา่ GA3  น่าจะมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างผลได้

บ้างซึง่ควรจะมีการศกึษาตอ่ไปถงึระดบัความเข้มข้นและระยะเวลาท่ีใช้ ท่ีอาจทําให้เกิดผลได้ชดัเจนมากขึน้ 

 ผลชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้งท่ีได้รับสาร GA3 10 ppm มีค่าเฉลี่ยความแน่นเนือ้มากท่ีสุด คือ 37.64 นิวตนั 

รองลงมาคือ GA3 12.5 7.5   5.0 ppm และ control ตามลําดบั แต่จากการวิเคราะห์ทางสถิติทุกทรีทเมนต์ไม่มี

ความแตกตา่งกนั (Table 2) 

 จากผลการทดลองพบวา่ ผลชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้งในระยะเก็บเก่ียวท่ีมีคา่เฉลี่ยปริมาณ TSS ในนํา้คัน้จาก

เนือ้ผล มากท่ีสดุ คือ control ซึง่มีคา่ 10.520 บริกซ์ รองลงมาคือผลชมพู่ท่ีได้รับสาร GA3 12.5  7.5   5.0 และ 10.0 

ppm ตามลําดบั แตจ่ากการวิเคราะห์ทางสถิติทกุทรีทเมนต์ไมมี่ความแตกตา่งกนั (Table 2) 

 ผลชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้งท่ีได้รับสาร GA3 7.5 ppm มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กรดซิตริกในนํา้คัน้จากเนือ้ผลใน

ระยะเก็บเก่ียวมากท่ีสดุ คือ 0.12 % ในขณะท่ี control และผลท่ีได้รับสาร GA3 5.0  10.0 และ 12.5 ppm  มี

เปอร์เซ็นต์กรดซิตริกในนํา้คัน้จากเนือ้ผลเท่ากันคือ 0.11% แต่จากการวิเคราะห์ทางสถิติทุกทรีทเมนต์ไม่มีความ

แตกต่างกนั (Table 2) พบว่าการให้ GA3  กบัผลชมพู่ไม่มีผลต่อลกัษณะทางคณุภาพเช่นเดียวกบัผลการทดลอง

ของ เกษศินี (2542) ในชมพู่พนัธุ์เพชรสามพรานและการทดลองใช้กบัผลไม้อ่ืนๆ เช่น ในองุ่น (วาสนา, 2526; กิตติ

พงศ์, 2527) และ ฝร่ัง (Biswas et al., 1988) 
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Table 2 Effect of GA3 on pulp thickness, fruit firmness, total soluble solids, and titratable acidity of  Java 

apple  ‘Petch Sairung’ fruit at harvesting stage 

Treatment 
Pulp thickness 

(mm) 

Fruit firmness 

(Newton) 

TSS 

( 0 Brix) 

TA (%) 

control 20.3b1/ 33.78 10.52 0.11 

GA3 5.0 ppm 20.4b 35.95 9.86 0.11 

GA3 7.5 ppm 22.9ab 36.35 10.28 0.12 

GA3 10.0 ppm 23.6a 37.64 9.76 0.11 

GA3 12.5 ppm 22.5ab 37.35 10.40 0.11 

F- test ** ns ns ns 

C.V. (%) 6.37 12.22 5.49 9.09 

ns: non-significance **   Significant difference at p< 0.01 

1/   Means within the same column followed by the same letter are not significantly different (p< 0.01) by Duncan ,s new multiple 

range test. 

สรุป 

จากการใช้สาร GA3 ความเข้มข้น 5.0  7.5  10.0  และ 12.5 ppm เปรียบเทียบกบั control (นํา้เปล่า) ฉีด

พ่นให้กบัดอกชมพู่พนัธุ์เพชรสายรุ้ง จํานวน 2 ครัง้  คือ ครัง้ท่ี 1  ระยะก่อนดอกบาน  และครัง้ท่ี 2 ระยะหลงัดอก

บาน 7 วัน  พบว่าผ ลท่ีได้รับสาร GA3 และ ไม่ได้รับสารมีรูปแบบการเติบโตเหมือนกันคือ เป็นแบบ single 

sigmoidal curve ผลท่ีได้รับ GA3 และไม่ได้รับสารมีความกว้างผล  ความยาวผล  นํา้หนกัผล สีผิวผล รูปทรงผล 

ความแน่นเนือ้ เปอร์เซน็ต์กรดท่ีไทเทรตได้ และปริมาณ total soluble solids ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ ผลท่ีได้รับสาร 

GA3 ท่ีระดบัความเข้มข้น 10.0 ppm มีความหนาเนือ้เฉลี่ยมากกว่าผลท่ีไม่ได้รับสาร ดงันัน้ควรมีการใช้สาร GA3  

กบัชมพู่เพ่ือเพ่ิมคณุภาพผลให้ดีกวา่เดิม 
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