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ผลของ GA 3 ต่ อการเติบโตและคุณภาพผลชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ ง
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บทคัดย่ อ

ศึกษาผลของ GA 3 ต่อการเติบโตและคุณภาพของผลชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ ง ที่แปลงทดลองภาควิชาพืช
สวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design มี 5
ทรี ทเมนต์ 5 ซํ ้า ใช้ ผลชมพู่ซํ ้าละ 2 ผล คือ control (นํ ้าเปล่า) และสารละลาย GA 3 ความเข้ มข้ น 5.0, 7.5, 10.0
และ 12.5 ppm พ่น 2 ครัง้ คือ ระยะก่อนดอกบานและระยะหลังดอกบาน 7 วันให้ กบั ดอกชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ ง
พบว่ าผลชมพู่ที่ ไ ด้ รั บ สาร GA 3 และไม่ไ ด้ รั บ สารมี รู ป แบบการเจริ ญ เติ บ โตเหมื อ นกัน คื อ เป็ นแบบ single
sigmoidal curve และมีการเจริ ญเติบโตของผลทางด้ านความกว้ าง ความยาว และมีนํ ้าหนักผลเมื่อเก็บเกี่ยวไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ผลชมพู่ที่ได้ รับสาร GA 3 10.0 ppm มีความหนาเนื ้อเฉลี่ยมากที่สดุ ซึง่ แตกต่างกันทางสถิติ
กับผลชมพู่ที่ไม่ได้ รับสาร ส่วนลักษณะทางคุณภาพอื่นๆได้ แก่ สีผิวผล รู ปร่ างผล ความแน่นเนื ้อ ปริ มาณ total
soluble solids และเปอร์ เซ็นต์กรดที่ไทเทรตได้ ของผลชมพู่ที่ได้ รับ GA 3 และไม่ได้ รับสารไม่แตกต่างกันทางสถิติ

ABSTRACT
A study on effects of GA 3 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 GA 3 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
GA 3 and control were single sigmoidal curve. The Java apple fruits treated with GA 3 at all
concentration and control had no significantly difference in fruit width, fruit length and fruit weight. The
Java apple fruits treated with GA 3 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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คํานํา

จากรายงานและผลการทดลองต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ สาร gibberellic acid (GA 3 ) กับผลชมพู่ พบว่า GA 3
มีผลในการยืดขนาดผลและรู ปทรงผลได้ เช่น ธีรวุฒิ (2540) ได้ ทําการทดลองพ่นสาร GA 3 GA 4+7 และ GA 4+7 +
BA (6-Benzylaminopurine) ให้ กบั ช่อดอกชมพู่พนั ธุ์เพชรทูลเกล้ า พบว่าสาร GA 3 และ GA 4+7 สามารถเพิ่มขนาด
ผลทางด้ านกว้ างและด้ านยาวได้ ระยะที่เหมาะสมในการพ่นสาร คือ ระยะหลังดอกบาน 3 และ 5 วัน แต่ที่ระยะ
หลังดอกบาน 3 วัน จะตอบสนองต่อสาร GA 3 และ GA 4+7 ได้ ดีกว่า ความเข้ มข้ นที่เหมาะสมของ GA 3 ในการ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของผล คือ 7.5 และ 10.0 ppm สอดคล้ องกับ เกษศินี (2542) ที่ใช้ สารละลาย GA 3
ฉีดพ่น ให้ กบั ผลชมพู่พนั ธุ์เพชรสามพรานพบว่า โดยผลที่ได้ รับสาร GA 3 7.5 และ 10.0 ppm มีการเจริ ญเติบโตของ
ผลทางด้ านความกว้ างและความยาวแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญอย่างยิ่งจาก control และมีนํ ้าหนักผลและ
ความหนาเนื ้อเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติกบั ผลชมพู่ที่ไม่ได้ รับสาร แต่ลกั ษณะอื่นๆ เช่น สีผิวผล รู ปร่ างผล ความ
แน่นเนื ้อ total soluble solids และเปอร์ เซ็นต์กรดซิตริ กของผลที่ได้ รับสาร GA 3 และไม่ได้ รับสารไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ เนื่องจากการใช้ สาร GA 3 กับชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ งซึง่ เป็ นพันธุ์การค้ าที่สําคัญอีกพันธุ์หนึ่งอาจช่วยให้ ได้
ผลิตผลที่มีคณ
ุ ภาพดีกว่าเดิมเช่นผลมีขนาดใหญ่ขึ ้นทําให้ ขายได้ ราคาดีขึ ้น เป็ นต้ น จึงได้ ศกึ ษาถึงความเข้ มข้ นของ
GA 3 ระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดผลและรู ปทรงผลของชมพู่เพชรสายรุ้ งเพื่อนําไปใช้ ในการเพิ่มคุณภาพ
ผลิตผลของชมพู่เพชรสายรุ้ งในการผลิตเป็ นการค้ าต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
คัด เลื อ กต้ น ชมพู่ พัน ธุ์ เ พชรสายรุ้ งอายุ 3 ปี ทัง้ หมด 5 ต้ น ที่ ป ลูก ณ แปลงทดลองภาควิ ช าพื ช สวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ที่มีสภาพความสมบูรณ์ ดีและขนาดทรงพุ่มใกล้ เคียง
กัน สุ่มช่อดอกที่เกิดจากกิ่งที่สมบูรณ์ และขนาดใกล้ เคียงกัน โดยแต่ละช่อที่ส่มุ ห่างกันอย่างน้ อย 30 เซนติเมตร
วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยมี 5 ทรี ทเมนต์ จํานวน 5 ซํ ้า โดย 2 ผล เท่ากับ 1 ซํ ้า รวม 50 ผล
ประกอบด้ วย control (นํ ้าเปล่า) GA 3 เข้ มข้ น 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 ppm ทุกทรี ทเมนต์ผสมสารจับใบตามอัตรา
ที่แนะนําในสลากสินค้ า โดยฉีดพ่น 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 ระยะก่อนดอกบาน และพ่นครัง้ ที่ 2 ระยะหลังดอกบาน 7
วัน ตามข้ อกําหนดของทรี ทเมนต์ หลังดอกโรย 10 วัน โดยฉีดให้ ทวั่ ผลจนกระทัง่ เริ่ มมีนํ ้าหยดจากผล ปลิดผลจาก
ช่อผลออกให้ เหลือสองผลต่อช่อและห่อด้ วยถุงพลาสติกหูหิ ้วสีขาว (polyethylene) และดูแลรักษาไม่ให้ โรคและ
แมลงเข้ าทําลายผล จากนันบั
้ นทึกข้ อมูล ความกว้ างและความยาวผลขณะที่ผลเติบโต เมื่อผลชมพู่พร้ อมเก็บเกี่ยว
(โดยใช้ อายุผลเป็ นดัชนี) นํามาบันทึกข้ อมูลต่อไปนี ้ นํ ้าหนักผล รู ปทรงผล สีผิว(โดย color chart ของ The Royal
Horticultural Society) ความหนาเนื ้อ ความแน่นเนื ้อ ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(total soluble solids,
TSS) ปริ มาณกรด (titratable acidity, TA) ในนํ า้ คัน้ จากเนื อ้ ผล โดยวิธี titration บันทึกข้ อมูลตัง้ แต่เดือ น
พฤศจิกายน ถึง มกราคม พ.ศ. 2552

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลชมพู่ที่ได้ รับสาร GA 3 และ control มีรูปแบบการเจริ ญเติบโตทางด้ านความกว้ างและความยาวผล
เหมือนกัน คือ เป็ นแบบ single sigmoidal curve เช่นเดียวกับผลการทดลองในชมพู่พนั ธุ์อื่นๆ ของเกษศินี (2542)
และธีรวุฒิ (2540) แสดงว่าผลที่แสดงออกในชมพู่แต่ละพันธุ์ไม่แตกต่างกัน เมื่อนําข้ อมูลการเติบโตทางด้ านความ
2312

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

กว้ างของผลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ทุกระยะการเติบโต ความกว้ างของผลชมพู่ที่ได้ รับทรี ทเมนต์ทงั ้ 4 ทรี ท
เมนต์ เมื่อเทียบกับ control ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่พบว่าทรี ทเมนต์ที่ 4 คือ GA 3 10.0 ppm มีแนวโน้ มให้
ค่าความกว้ างเฉลี่ยของผลมากที่สดุ (Figure 1 and Table 1) ส่วนการเติบโตทางด้ านความยาวของผลมาวิเคราะห์
ผลทางสถิ ติ พบว่า ทุกระยะการเติบ โต ความยาวของผลชมพู่ที่ได้ รั บ ทรี ทเมนต์ ทัง้ 4 ทรี ท เมนต์ เมื่อเที ยบกับ
control ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่พบว่าทรี ทเมนต์ที่ 4 คือ GA 3 10.0 ppm มีแนวโน้ มให้ ค่าความยาวเฉลี่ย
ของผลมากที่สดุ (Figure 2 and Table 1) ผลชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ งที่ได้ รับสาร GA 3 10.0 ppm มีค่าเฉลี่ยนํ ้าหนัก
ผลเมื่อเก็บเกี่ยวมากที่สดุ คือ 69.53 กรัม รองลงมา คือ GA 3 7.5 12.5 5.0 ppm และ control ตามลําดับแต่
พบว่าทุกทรี ทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) ซึง่ พบว่าการตอบสนองต่อ GA 3 ของชมพู่พนั ธ์ เพชร
สายรุ้ งในด้ านความกว้ าง ความยาวผล และนํ ้าหนักผลมีน้อยกว่าที่พบในชมพู่พนั ธุ์อื่นๆ (ธีรวุฒิ, 2540 และ เกษศินี,
2542)
จากการเทียบรู ปทรงผลกับรู ปทรงมาตรฐาน พบว่า ผลชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ งที่ได้ รับสาร GA 3 และ control
มีรูปทรงผลไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรู ปทรงมาตรฐาน โดยทุกทรี ทเมนต์มีรูปทรงเหมือนกัน คือ มีรูปทรงเป็ นรู ประฆัง
(bell shape) หรื อเรี ยกว่า broadly pyriform (Figure 3) แต่มีแนวโน้ มว่าการใช้ GA 3 10.0 ppm ทําให้ ผลมีความ
ยาวเพิ่มขึ ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบสีผิวผลชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ ง พบว่าผลชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ งมีทงสี
ั ้ เขียวและสีแดง
บนผลชมพู่ และสีแดงที่ปรากฏบนผล คือประมาณ 70% เป็ นสี Red Group 47B 48A และ 48B และเป็ นสี
Green Group142B ประมาณ 30% พบว่าผลที่ได้ รับสาร GA 3 ทุกทรี ทเมนต์ มีรูปทรงและสีผิวผลที่ไม่แตกต่างจาก
control เช่นเดียวกับที่พบในการทดลองกับชมพู่พนั ธุ์อื่นๆ (ธีรวุฒิ, 2540 และ เกษศินี, 2542)
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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 GA 3 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
GA 3 5.0 ppm
44.6
47.2
57.46
GA 3 7.5 ppm
46.7
47.2
68.59
GA 3 10.0 ppm
50.1
51.6
69.53
GA 3 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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Figure 3 Effect of GA 3 on fruit shape of Java apple ‘Petch Sairung’ at harvesting stage
ผลชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ งที่ได้ รับสาร GA 3 10.0 ppm ในระยะเก็บเกี่ยวมีค่าเฉลี่ยความหนาเนื ้อมากที่สุด
คือ 23.6 มิลลิเมตร และแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญกับ control แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ กับการได้ รับ
GA 3 7.5 ppm และ 12.5 ppm (Table 2) สอดคล้ องกับผลการทดลองของ เกษศินี (2542) ทัง้ นีแ้ สดงว่า GA 3
ระดับ 10 ppm น่าจะส่งผลต่อการขยายขนาดเซลของผลชมพู่มากที่สดุ ซึง่ จะเห็นได้ ว่าการใช้ GA 3 กับชมพู่พนั ธุ์
เพชรสายรุ้ งจะแสดงผลต่อความหนาเนื ้อเมื่อใช้ ในระดับความเข้ มข้ นที่เหมาะสม แม้ ว่าผลที่มีต่อรู ปร่ างของผลยังไม่
ชัดเจนถึงระดับที่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ก็แสดงแนวโน้ มให้ เห็นว่า GA 3 น่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างผลได้
บ้ างซึง่ ควรจะมีการศึกษาต่อไปถึงระดับความเข้ มข้ นและระยะเวลาที่ใช้ ที่อาจทําให้ เกิดผลได้ ชดั เจนมากขึ ้น
ผลชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ งที่ได้ รับสาร GA 3 10 ppm มีค่าเฉลี่ยความแน่นเนือ้ มากที่สุด คือ 37.64 นิวตัน
รองลงมาคือ GA 3 12.5 7.5 5.0 ppm และ control ตามลําดับ แต่จากการวิเคราะห์ทางสถิติทุกทรี ทเมนต์ไม่มี
ความแตกต่างกัน (Table 2)
จากผลการทดลองพบว่า ผลชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ งในระยะเก็บเกี่ยวที่มีคา่ เฉลี่ยปริ มาณ TSS ในนํ ้าคันจาก
้
เนื ้อผล มากที่สดุ คือ control ซึง่ มีคา่ 10.520 บริ กซ์ รองลงมาคือผลชมพู่ที่ได้ รับสาร GA 3 12.5 7.5 5.0 และ 10.0
ppm ตามลําดับ แต่จากการวิเคราะห์ทางสถิติทกุ ทรี ทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกัน (Table 2)
ผลชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ งที่ได้ รับสาร GA 3 7.5 ppm มีค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์กรดซิตริ กในนํ ้าคันจากเนื
้
้อผลใน
ระยะเก็บเกี่ยวมากที่สดุ คือ 0.12 % ในขณะที่ control และผลที่ได้ รับสาร GA 3 5.0 10.0 และ 12.5 ppm มี
เปอร์ เซ็นต์กรดซิตริ กในนํา้ คันจากเนื
้
อ้ ผลเท่ากันคือ 0.11% แต่จากการวิเคราะห์ ทางสถิติทุกทรี ทเมนต์ไม่มีความ
แตกต่างกัน (Table 2) พบว่าการให้ GA 3 กับผลชมพู่ไม่มีผลต่อลักษณะทางคุณภาพเช่นเดียวกับผลการทดลอง
ของ เกษศินี (2542) ในชมพู่พนั ธุ์เพชรสามพรานและการทดลองใช้ กบั ผลไม้ อื่นๆ เช่น ในองุ่น (วาสนา, 2526; กิตติ
พงศ์, 2527) และ ฝรั่ง (Biswas et al., 1988)
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Table 2 Effect of GA 3 on pulp thickness, fruit firmness, total soluble solids, and titratable acidity of Java
apple ‘Petch Sairung’ fruit at harvesting stage
Pulp thickness
Fruit firmness
TSS
TA (%)
Treatment
(mm)
(Newton)
( 0 Brix)
control
20.3b1/
33.78
10.52
0.11
GA 3 5.0 ppm
20.4b
35.95
9.86
0.11
ab
GA 3 7.5 ppm
22.9
36.35
10.28
0.12
a
GA 3 10.0 ppm
23.6
37.64
9.76
0.11
GA 3 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.

สรุ ป

จากการใช้ สาร GA 3 ความเข้ มข้ น 5.0 7.5 10.0 และ 12.5 ppm เปรี ยบเทียบกับ control (นํ ้าเปล่า) ฉีด
พ่นให้ กบั ดอกชมพู่พนั ธุ์เพชรสายรุ้ ง จํานวน 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 ระยะก่อนดอกบาน และครัง้ ที่ 2 ระยะหลังดอก
บาน 7 วัน พบว่าผ ลที่ ได้ รับสาร GA 3 และ ไม่ได้ รับสารมี รูปแบบการเติบโตเหมือนกันคือ เป็ นแบบ single
sigmoidal curve ผลที่ได้ รับ GA 3 และไม่ได้ รับสารมีความกว้ างผล ความยาวผล นํ ้าหนักผล สีผิวผล รู ปทรงผล
ความแน่นเนื ้อ เปอร์ เซ็นต์กรดที่ไทเทรตได้ และปริ มาณ total soluble solids ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ผลที่ได้ รับสาร
GA 3 ที่ระดับความเข้ มข้ น 10.0 ppm มีความหนาเนื ้อเฉลี่ยมากกว่าผลที่ไม่ได้ รับสาร ดังนันควรมี
้
การใช้ สาร GA 3
กับชมพู่เพื่อเพิ่มคุณภาพผลให้ ดีกว่าเดิม
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