
 

 

บทคัดยอ่ 

การศึกษาการพ่นจิบเบอริลลินและเบนซิลอะดินีนที่มผีลต่อการเจริญเติบโตของผลหม่อนพันธุ์
เชียงใหม่ เพ่ือหาผลที่เกิดจากการพ่นจิบเบอริลลิน (GA3) และเบนซิลอะดินีน (BA) ที่มีต่อขนาดผล น ้าหนัก 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได้ (TSS) และจ้านวนวันที่เก็บผล ทดลองที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
ในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2560 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design, 
RCB) 7 Treatments 5 ซ ้า คือ Treatment ที่ 1 (T1) ไม่พ่นสาร T2 พ่น GA3 25 ppm  T3 พ่น GA3 50 
ppm  T4 พ่น GA3 75 ppm  T5 พ่น GA3 25 ppm + BA 3 ppm  T6 พ่น GA3 50 ppm + BA 3 ppm 
และ T7 พ่น GA3 75 ppm + BA 3 ppm พ่นที่ช่อผลเมื่อผลมีความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร พบว่า GA3 
ความเข้มข้น 25, 50 และ 75 ppm ไม่มีผลต่อการเพ่ิมขนาดผล แต่ท้าให้ผลหม่อนแก่และร่วงเร็วกว่าปกติ
ประมาณ 12 วัน ผลจึงมีขนาดเล็กและปริมาณ TSS ต่้ากว่าปกติ  ส่วนผลของ GA3 + BA 3 ppm พบว่า ผล
หม่อนที่ได้รับสารละลายนี มีขนาดผล น ้าหนักและปริมาณ TSS เท่ากับผลหม่อนที่ไม่ได้รับสาร แต่การพ่น
สารละลายที่มีความเข้มข้นของ GA3 ทีสู่งขึ น คือ GA3 50 ppm + BA 3 ppm (T6) และ GA3 75 ppm + BA 
3 ppm (T7) ท้าให้ผลหม่อนแก่เร็วกว่าปกติ 4-6 วัน แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (p<.01)  
   ผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการใช้ GA3, BA หรือ BA ร่วมกับออกซินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลหม่อนต่อไป 

ค ำส ำคัญ: หม่อน ผลหม่อน จิบเบอริลลิน เบนซิลอะดินีน  

. 
1. บทน ำ 

หม่อน (Mulberry) เป็นไม้ผลที่ทราบกัน
ทั่วไปว่าน้าใบไปใช้เลี ยงหนอนไหม แต่สามารถ
เก็บผลเพื่อใช้รับประทานผลสด เนื่องจากผล
หม่อนมีแคลอรี่ต่้า มีปริมาณแอนโทไซยานินในผล
หม่อนสูงกว่าผลเชอร์รี่ ผลแบล็คเคอร์เร็นต์ และ
ผลเรดราสเบอร์รี่ ประมาณ 10 เท่า และสูงกว่าผล

แบล็คเบอรี่ซึ่งเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีชื่อเสียงใน
ต่างประเทศประมาณ 2 เท่า [3] ซึ่งแอนโทไซยานิน
เป็นรงควัตถสุีแดง น ้าเงิน หรือม่วง เป็นสารที่ละลาย
ในน ้าได้ดี มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
(Antioxidant) ยับยั งการเกิดออกซิเดชันของลิโป-
โปรตีน และการตกตะกอนของเกล็ดเลือดจึงป้องกนั
การเกิดโรคเรื อรังต่าง ๆ เช่นโรคเก่ียวกับหลอดเลือด

กำรศึกษำกำรพ่นจิบเบอริลลิน และเบนซิลอะดินนีที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต 
ของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม ่
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หัวใจ มะเร็ง และเบาหวาน เป็นต้น [8] 
นอกจากนี ผลหม่อนยังมีสรรพคุณใช้แก้โรครูมาติค 
โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน ชาตามแขนขา อาการ
ท้องผูก เวียนศีรษะ บ้ารุงหัวใจ บ้ารุงโลหิต บ้ารุง
ไต บ้ารุงสายตา บ้ารุง เส้นผมให้ดกด้า ขจัดความ
ร้อนออกจากร่างกาย โรคไขข้ออักเสบ และโรค
ความจ้าเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ ท้าให้ผลหม่อนเป็น
ที่สนใจของผู้รักสุขภาพมากขึ น [3] 

หม่อนเป็นไม้ผลขนาดกลาง ปลูกง่ายโต
เร็วให้ผลผลิตภายใน 1 ปี หลังจากนั นสามารถ
กระตุ้นให้ออกดอกติดผลหมุนเวียนกันได้ตลอดทั ง
ปี ผลหม่อนมีขนาดเล็ก บางพันธุ์ออกดอกเป็นช่อ
ยิ่งท้าให้ผลมีขนาดเล็กลงไปอีก การเพิ่มขนาดผล
อาจท้าได้โดยการใส่ปุ๋ยและให้น ้ามากขึ น 
นอกจากนั นการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตบาง
ชนิด เช่น จิบเบอริลลิน (Gibberellin, GA) เป็น
สารที่กระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ [1] ใช้ในองุ่น [2] 
เชอรี่ [5] แอปเปิล [9] และสตรอเบอรี่ [7] เป็นต้น 
เพ่ือเพ่ิมขนาดและคุณภาพผล และสารกลุ่มไซโท
ไคนิน เช่น เบนซิลอะดินีน (6-benzyladenine, 
BA) ซึ่งเป็นสารกระตุ้นการแบ่งเซลล์ [1] ถูก
น้าไปใช้พ่นกบัไม้ผลหลายชนิดเช่น แอปเปิล [10] 
สาลี่ [6] และถั่วมะแฮะ [4] เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมขนาด
ของผล ดังนั น การน้า GA และ BA ไปพน่ที่ผล
หม่อนอาจท้าให้ผลมีจ้านวนเซลล์มากขึ นและมี
การยืดตัวของเซลล์มากขึ น ท้าให้ผลขนาดใหญ่ขึ น 
ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีปริมาณและ
คุณภาพมากขึ น 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพ่ือหาผลของการใช้สารจิบเบอริลลินและ
เบนซิลอะดินีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผล
หม่อนพันธุ์เชียงใหมท่างด้านขนาดผล น ้าหนัก 
ปริมาณ TSS และจ้านวนวันที่เก็บผล 
 

3. สมมติฐำนของกำรวิจัย(ถ้ำมี) 
 เบนซิลอะดินีนเป็นสารกระตุ้นการแบ่งเซลล์ 
และจิบเบอริลลินเป็นสารที่ช่วยในการยืดตัวของ

เซลล์ ดังนั นการพ่นสารทั งสองชนิดนี กับผลหม่อน
อาจช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลหม่อนได้ 
 
4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

4.1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี (Treatments) 5 
ซ า้ (Replication) ดังนี  

กรรมวิธีที่ 1 (T1) ไม่พ่นสาร 
กรรมวิธีที่ 2 (T2) พ่น GA3 25 ppm 
กรรมวิธีที่ 3 (T3) พ่น GA3 50 ppm 
กรรมวิธีที่ 4 (T4) พ่น GA3 75 ppm 
กรรมวิธีที่ 5 (T5) พ่น GA3 25 ppm + 
   BA 3 ppm 
กรรมวิธีที่ 6 (T6) พ่น GA3 50 ppm +  
    BA 3 ppm 
กรรมวิธีที่ 7 (T7) พ่น GA3 75 ppm +  
    BA 3 ppm 

 4.1 เลือกต้นหม่อนที่ก้าลังติดผลอ่อน 
 4.2 เตรียมสาร GA3 ความเข้มข้น 25, 50 และ 
75 ppm แบ่งสารละลายแต่ละความเข้มข้นเป็น 2 
ส่วน ส่วนที่ 1 ไม่ผสม BA ส่วนที่ 2 ผสม BA ให้ได้
ความเข้มข้น 3 ppm  
 4.3 เตรียมช่อผลที่มขีนาดผลเท่า ๆ กันในแต่
ละ Block ผลยาวประมาณ 1.50 เซนติเมตร ตัดแต่ง
ผลให้เหลือ 4 ผลต่อช่อ สุ่มติดป้ายที่ก้านช่อผลตาม
กรรมวิธีที่ก้าหนด 
 4.4 น้าสารละลายไปพ่นช่อผล ตามป้ายที่ติดไว้ 
หลังจากนั น 3 วัน พ่นสารซ ้าอีกครั ง 

4.5  พ่นปุ๋ยทางใบ 21-21-21 หลังพ่นสาร 1 
ครั ง 
 4.6 ให้น ้าสัปดาห์ละ 1 ครั ง 

 4.7 บันทึกข้อมูลเมื่อผลมีสีแดง โดยบันทึก 
ความกว้าง ความยาว น ้าหนักผล ปริมาณ TSS ใน
ผล และจ้านวนวันที่เก็บผลหลังการพ่นสาร 

4.8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) และ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test 

4.9 สถานที่ท้าการทดลอง แผนกวิชาพืช
ศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
ระหว่างเดือนมีนาคม  – พฤษภาคม 0652  

 
5. ผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาการพ่นจิบเบอริลลินและเบน
ซิลอะดินีนที่มีต่อการเจริญเติบโตของผลหม่อน
พันธุ์เชียงใหม่ได้ผล ดังนี  

5.1. ผลของ GA3 จากการทดลอง พบว่า การ
พ่น GA3 ความเข้มข้น 25, 50 และ 75 ppm 
(T2-T4) ท้าให้ผลหม่อนแก่และมีสีแดงเร็วกว่าการ
ไม่พ่น GA3 (T1) ประมาณ 12 วัน ท้าให้ผลหม่อน

มีขนาดเล็ก มีน ้าหนักน้อย และมีปริมาณ Total 
soluble solid (TSS) น้อยกว่าการไม่พ่น GA3 
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (p<.01) ดัง
ตาราง และภาพ ข้างล่าง 

5.2. ผลของ GA3 + BA  จากการทดลอง พบว่า 
ให้ผลที่แตกต่างกัน คือ GA3 25 ppm + BA 3 
ppm (T5) ไม่มีผลต่อการเพ่ิมการเจริญเติบโตของ
ผลหม่อนทางด้านขนาดผล น ้าหนัก และความหวาน 
เมื่อเทียบกับการไม่พ่นสาร  ส้าหรับการพ่น GA3 50 
ppm + BA 3 ppm (T6) ท้าให้ผลมีขนาดเล็กกว่า
การไม่พ่นสาร แต่ผลแก่เร็วกว่าปกติประมาณ 4-6 
วัน  ส่วนการพ่นด้วย GA3  75 ppm + BA 3 ppm 
(T7) ท้าให้หม่อนมีขนาดผล น ้าหนัก และปริมาณ 
TSS เท่ากับการไม่พ่นสาร แต่ท้าให้ผลแก่เร็วกว่า
ประมาณ 4-6 วัน แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญยิ่ง (p<.01) ดังตารางและภาพข้างล่าง 

 

ตำรำง ค่าเฉลี่ยผลหม่อนด้านความกว้าง ความยาว น ้าหนัก TSS และจ้านวนวันที่เก็บผลหลังพ่นสาร 
 

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

)ซม(.  

ความยาวผล 

)ซม(.  

น ้าหนักผล 

)กรัม(  

TSS 
O Brix 

จ้านวนวันท่ี
เก็บผล  )วัน(  

T1 ไม่พ่นสาร 2.95 0.45       a 1.228 a 6.72 a 22.85 a 
T2 พ่น GA3 25 ppm 2.93 0.08   ab 0.710 b 4.20 c  9.27 c 
T3 พ่น GA3 50 ppm 2.87 2.15 b 0.619 b   5.20 bc  9.73 c 
T4 พ่น GA3 75 ppm 2.92 2.41 a 0.753 b 4.32 c 10.80 c 
T5 พ่น GA3 25 ppm +BA 3 ppm 1.20 2.44 a 1.222 a 6.98 a 20.90 a 
T6 พ่น GA3 50 ppm +BA 3 ppm 2.91  2.23 ab   0.907 ab   6.00 ab 16.25 b 
T7 พ่น GA3 75 ppm +BA 3 ppm 2.99 2.46 a 1.217 a 6.60 a 16.20 b 
F-test 
C.V. (%) 

ns 
8.90 

** 
5.55 

** 
17.92 

** 
12.26 

** 
12.31 

 
 

  
 

ภำพ ผลหม่อนมีสีแดงขณะเก็บข้อมูล 
 

 

   T1                   T2                 T3                T4               T5               T6                T7 
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการพ่นจิบเบอริลลินและ 

เบนซิลอะดินีนที่มีต่อการเจริญเติบโตของผล
หม่อนพันธุ์เชียงใหม ่พบว่า GA3 ความเข้มข้น 25, 
50 และ 75 ppm ไม่มีผลต่อการเพ่ิมขนาดผล แต่
ท้าให้ผลหม่อนแก่และร่วงเร็วกว่าปกติประมาณ 
12 วัน ผลจึงมีขนาดเล็กและปริมาณ TSS ต่้ากว่า
ปกติ  

ส่วนผลของ GA3 + BA 3 ppm พบว่า ผล
หม่อนที่ได้รับสารละลายนี มีขนาดผล น ้าหนักและ
ปริมาณ TSS เท่ากับผลหม่อนที่ไม่ได้รับสาร แต่
สารละลายที่มีความเข้มข้นของ GA3 ทีสู่งขึ น คือ 
GA3 50 ppm + BA 3 ppm (T6) และ GA3 75 
ppm + BA 3 ppm (T7) ท้าให้ผลหม่อนแก่เร็ว
กว่าปกติ 4-6 วัน แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญยิ่ง (p<.01)  

เนื่องจากผลการศึกษาท่ีได้ยังไม่สามารถใช้
สาร GA3 และ BA เพ่ือพัฒนาผลหม่อนทั ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพได้ การศึกษาครั ง
ต่อไปจึงมีข้อสังเกตดังนี   

1. การพ่น GA3 เพ่ือเพ่ิมขนาดผลและยืดอายุ
ผลหม่อนควรทดลองใช้ความเข้มข้นที่น้อยกว่า 25 
ppm 

2. ควรศึกษาการพ่น BA ในความเข้มข้นที่
สูงขึ น เนื่องจาก BA มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขนาดผล
หม่อน  

3. ออกซินมีผลท้าให้เซลล์ขยายใหญ่ ถ้าใช้
ร่วมกับ BA อาจท้าให้ผลหม่อนมีขนาดใหญ่ขึ น 
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