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Abstract
The study on effect of auxins on rooting and survival rates of fig (Ficus carica L.) 

stem cuttings cv. Black genoa was carried out in Pomology greenhouse, Maejo University, 
Chiang Mai province from February to May 2018. The objective was to find out the 
appropriate concentration for promote rooting and survival rate of figs stem cutting. The 
experiment was carried out by using a completely randomized design (CRD) 7 treatments 
with 3 replications. The treatments were dipped the base of stem cutting in IBA and NAA 
solution at concentrations of 0, 500 1,000 1,500 mg/L. The results showed that IBA 500 
mg/L had higher roots numbers than control. However, whereas root length, leaves 
number and axillary shoot length were not different with IBA 1,000 and 1,500 mg/L and 
all concentration of NAA. On the other hand, the survival rate of stem cutting was 
significantly different with 1,000 and 1,500 mg/L IBA that provided higher survival percentage 
than others. Thus, it can be concluded that 1,000 mg/L IBA was an appropriate 
concentration for stem cutting of fig cv. Black genoa.
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บทคัดยอ
การศึกษาผลของออกซินตอการเกิดรากและอัตราการรอดของกิ่งชํามะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) 

พนัธุแบล็คเจนัว ณ แปลงทดลองไมผล สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ระหวาง
เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมตอการเกิด
รากและอัตราการรอดของกิ่งชํามะเดื่อฝรั่ง วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า 
โดยการจุมโคนกิ่งชําลงในสารสารละลาย IBA และ NAA ความเขมขน 0 500 1,000 1,500 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ผลการทดลอง พบวาการใช IBA ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร มีจํานวนรากมากกวากรรมวิธี
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการใช IBA ความเขมขน 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร และ 
NAA ทุกความเขมขน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ในดาน ความยาวราก จํานวนใบ ความยาว สวน
อัตราการรอดของกิ่งชําพบวา การใช IBA ความเขมขน 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตรา
การรอดมากกวากรรมวิธีอื่น ๆ ดังนั้น การใช IBA ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสมตอ
การปกชํากิ่งมะเดื่อฝรั่งพันธุแบล็คเจนัวมากที่สุด
คําสําคัญ: สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช NAA IBA

คํานํา
มะเดื่อฝรั่ง (Fig) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ficus 

carica L. อยูในวงศ Moraceae เปนพืชกึ่งรอน
ตระกลูเดยีวกบัหมอน เปนไมผลทีรู่จกัในทวปียโุรป 
อาทิ ประเทศตุรกี กรีซ อิตาลี และสเปน และปลูก
เปนการคาในที่ราบลุมน้ําแถบเมดิเตอรเรเนียน 
และเปนทีน่ยิมในประเทศอนิเดยีและสหรฐัอเมรกิา 
(Morton, 2000) มะเดื่อฝรั่งเปนไมยืนตนขนาด
กลาง ผลัดใบ ใบเปนใบเด่ียวคอนขางหนา เปนพืช
ที่ชอบแสงแดด (ณรงคชัย, 2550) มะเดื่อฝรั่งมี
ถิ่นกําเนิดและแพรกระจายในประเทศเขตรอนใน
ทกุทวีป แตพบมากในแถบประเทศเอเชีย โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต มะเดือ่ฝรัง่
ในประเทศไทย มสีายพนัธุทีน่ยิมปลกูคอืมะเดือ่ฝรัง่
สายพันธุแบล็คเจนัว (Black genoa) เน่ืองจาก
พันธุนี้สามารถปรับตัวไดดีกับสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย สามารถติดผลไดโดยไมตองไดรับการ
ผสมเกสร มคีวามทนรอนและสภาพแดดจัด ไมชอบ

รมเงา ผลไมรวงหรือสลดัผลท้ิง ขัว้ผลเหนียว ขนาด
ของผลมีขนาดประมาณเทากบัไขไก หรอืม ี7-10 ผล
ตอ 1 กโิลกรมั เมือ่สกุแลวผลจะมีลกัษณะเปนสแีดง 
มรีสชาติทีไ่มหวานจัดตรงกับความนิยมของคนไทย 
และเปนสายพันธุที่ปลูกงาย โดยผลมีสีมวงแดง
ซึง่มสีารแอนโทไซยานนิ (anthocyanin) มคีณุสมบัติ
เปนสารตานอนุมูลอิสระชวยชะลอความเส่ือมของ
เซลล การปลูกมะเด่ือฝรั่ง สวนใหญนําตนพันธุ
มาจากตางประเทศ ถูกนํามาปลูกในหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทย เชน พื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 600-
800 เมตร (ณรงคชัย, 2550) และพื้นที่ภาคกลาง 
โดยปกติจะใชกิ่งพันธุที่ไดจากการตอนก่ิง ปกชํา 
และติดตา เปนตน การปลูกจะมีทั้งการปลูกลง
แปลงและการปลูกในกระถางหรอืวงบอซเีมนต แต
การปลูกโดยท่ัวไปโดยมากจะปลูกแบบใหเจริญเติบโต
ตามธรรมชาติไมมกีารจัดทรงตน หรอืการบังคบักิง่ 
ซึ่งจะทําใหยากแกการจัดการก่ิงที่เกิดข้ึนบนตน 
กิ่งเจริญเติบโตไมเปนระเบียบ ขนาดของกิ่งบนตน
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มีขนาดไมเทากันซึ่งมีผลตอผลผลิตที่ไมสามารถ
กําหนดปริมาณและคุณภาพได ในทางปฏิบัติ
เกษตรกรตองทําการตัดแตงกิ่ง ในเดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนมีนาคม เพ่ือใหเกิดการแตกก่ิงใหม ซึ่งจะ
ชวยใหออกดอกในบริเวณยอดใหมหรือกิ่งใหมของ
ทุกป จากการปฏิบัติขางตนน้ีจึงมีแนวคิดเพ่ือเพิ่ม
มูลคาใหกับมะเด่ือฝร่ังโดยการขยายพันธุดวยการ
ตดัชาํในก่ิงทีต่องทําการตัดทิง้ในทุกป และเพ่ือเพ่ิม
รายไดใหกบัเกษตรกรแทนการตัดทิง้อยางไรประโยชน 
โดยมะเด่ือฝร่ังท่ีชําในถุงท่ีพรอมปลูกจะมีราคา
ตั้งแต 100-300 บาทขึ้นไป เพื่อจะเปนประโยชน
ตอเกษตรกรและบุคคลที่สนใจ การตัดชําเปนการ
ขยายพันธุ โดยไมอาศัยเพศดวยการตัดสวนใด
สวนหน่ึงของตน ใบ หรือรากของพืช แลวนํามาชํา
ไวในวสัดเุพาะในสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมเพือ่ให
เกิดรากและยอด และพัฒนาเปนตนใหม โดยที่พืช
ตนใหมมลีกัษณะเหมอืนตนแมทกุประการ (พาวนิ, 
2553) การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตกระตุน
การเกิดรากในก่ิงชําจะชวยทําใหกิ่งชํามีการเจริญ
เติบโตดี และมีอัตราการรอดตายสูง การใชสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชมีบทบาทสําคัญให
เกดิการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาของพืชในระดับ
เซลล โดยสารในกลุมออกซิน (auxins) เปนกลุม
ของสารท่ีมหีนาท่ีทีเ่ก่ียวของกับการขยายขนาดของ
เซลล (cell enlargement) การแบงตัวของเซลล
ในแคมเบียม (cambium) การขยายขนาดของใบ 
การเกิดราก การขยายขนาดของผล ซึ่ง IBA และ 
NAA จัดเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีนิยมใช
กันอยางแพรหลาย โดย IBA และ NAA มีความเปน
พษินอยกับพืช ในชวงแรกพืชจะตองการปริมาณสูง
เพื่อกระตุ นใหเกิดจุดกําเนิดรากตอจากนั้นจะ
ตองการในความเขมขนตํา่เพ่ือพฒันาเปนรากตอไป 
(พีรเดช, 2529) จากการศึกษาของ เจนจิรา และ

คณะ (2557) โดยใช IBA และ NAA ในกิ่งปกชํา
หมอนพันธุเชียงใหม 60 พบวาการใช IBA ความ
เขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร มีความเหมาะสม
มากที่สุด โดยทําใหหมอนพันธุเชียงใหม 60 มี
ปริมาณการเกิดราก การแตกยอด รวมทั้งมีจํานวน
ใบ ความกวาง และความยาวของใบมากที่สุด เชน
เดียวกับการรายงานของ Bhatt and Tomar 
(2010) รายงานผลของ IBA ตอการเกิดรากในกิ่ง
ปกชาํของมะนาวพนัธุ Kagzi-lime พบวา IBA ความ
เขมขน 500 และ 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตรา
การเกิดรากมากท่ีสุด คือ 68.50 และ 51.83 
เปอรเซน็ต ตามลาํดบั ตอมา Denaxa et.al (2008) 
ไดทําการทดลองปกชํากิ่ง Olive 3 สายพันธุ ไดแก 
Arbequina, Kalamata และ Mastoidis โดยใช 
IBA และ NAA ความเขมขน 500, 1,000, 2,000 
และ 4,000 มลิลกิรมัตอลติร เพือ่กระตุนใหเกิดราก 
พบวาที่ความเขมขน ของท้ัง IBA รวมกับ NAA ที่ 
1,000 มลิลกิรมัตอลติร มอีตัราการเกดิรากไดดทีีส่ดุ

ดงันัน้การทดลองนีจ้งึมุงศกึษาถงึความเขมขน
ทีเ่หมาะสมของสารควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื
ในกลุมออกซินเพ่ือกระตุนการเจริญเติบโต และเพ่ิม
อัตราการรอดตายของกิ่งชํามะเดื่อฝรั่ง

อุปกรณและวิธีการ
ศึกษาผลของ NAA และ IBA ที่ความเขมขน

ระดับตาง ๆ ของก่ิงชํามะเดื่อฝรั่งพันธุแบล็คเจนัว 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) แบง
ออกเปน 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 7 กิ่ง

กรรมวิธีที่ 1 นํ้าเปลา (กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2  IBA ความเขมขน 
 500 มิลลิกรัมตอลิตร
กรรมวิธีที่ 3 IBA ความเขมขน 
 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(3):15-23
J. Agri. Prod. 17



กรรมวิธีที่ 4 IBA ความเขมขน 
 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร
กรรมวิธีที่ 5 NAA ความเขมขน 
 500 มิลลิกรัมตอลิตร
กรรมวิธีที่ 6 NAA ความเขมขน 
 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร
กรรมวิธีที่ 7 NAA ความเขมขน 
 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร
เมื่ออายุกิ่งชําครบ 50 วัน ทําการบันทึก

ผลการทดลอง 1) จํานวนราก 2) ความยาวราก 
3) จํานวนใบ 4) ความยาวยอด 5) อัตราการรอด 
โดยการใชนับรากที่โผลออกมาจากรอยตัด โดยใช
ไมบรรทัดวัดความยาวรากและความยาวยอด และ
นบัจาํนวนใบท่ีแตกออก จากน้ันจงึหาอัตราการรอด
ตาย ดังสมการ คือ อัตรารอดตาย = (จํานวนของ
กิ่งชําเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ÷ จํานวนกิ่งชําเริ่มตน) 
× 100

วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of 
variance) โดยโปรแกรม R โดยการเปรียบเทียบ
โดยใชวิธี Duncan’s new multiple range test 
(DMRT)

การเตรียมชิ้นสวนของทอนพันธุ
เตรียมทอนพันธุมะเดื่อฝร่ัง โดยใชกิ่งแกที่มี

สีนํ้าตาลท่ีไดจากการตัดแตงกิ่ง และมีขนาดเสน
ผานศนูยกลางใกลเคยีงกนัประมาณ 10-19 มลิลเิมตร 
นาํมาตัดเปนทอนมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร 
และกรีดบริเวณโคนกิ่ง กิ่งละ 4 รอย รอยละ
ประมาณ 2 เซนตเิมตร จากนัน้ เตรยีมวสัดุเพาะชาํ 
(แกลบดํา) ในถุงปลูกขนาด 4×7 นิ้ว เมื่อนําก่ิง
มะเดือ่ฝรัง่ไปปกชาํแลว เกบ็ไวภายในโรงเรอืนและ
ใหนํ้าวันละ 1 ครั้ง

การเตรียมสารออกซินในการปกชําและการใช
สารปองกันกําจัดโรคพืช

เตรียมสารออกซินไดแก NAA (1-Naphtha-
leneacetic acid) และ IBA (Indole-3-butyric 
acid) ตามความเขมขนท่ีระบไุว จากนัน้นาํทอนพนัธุ
แชสารปองกันกําจัดโรคพืชไดแก แมนโคเซบ 
(mancozeb) และ methyl N-(2-methoxyacetyl)-
N-(2,6-xylyl)-D-Lalanina (ชื่อทางการคา ไดเทน
เอม็-45) ความเขมขน 3,000 มลิลกิรมัตอลติร แลว
นํามาผึ่งใหแหง จากนั้นจุมสารควบคุมการเจริญ
เตบิโตของพชืในแตละกรรมวธิแีลวปกชําลงในวสัดุ
ปลูกเพาะชํา

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการศึกษาการใชสารควบคุมการเจริญ

เติบโตของพืชกลุมออกซินไดแก IBA และ NAA 
ในกิ่งชํามะเดื่อฝรั่งพันธุ แบล็คเจนัว พบวา การใช 
IBA ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธี
ควบคุม โดยมีจํานวนรากเฉล่ียตอกิ่ง 28.55 ราก 
แตไมแตกตางจากการใช IBA ความเขมขน 1,000 
และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร รวมถึงการใช NAA 
ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร สวนออกซิน
กรรมวธิอีืน่  ๆ  ใหจาํนวนรากไมแตกตางจากกรรมวธิี
ควบคุม (Table 1) Majda and Robert (2018) 
อธิบายเก่ียวกับ ทฤษฎี Acid growth วาออกซิน
ทาํใหภายในเซลลเกิดการปลดปลอยของไฮโดรเจน
ไอออนเขาไปในผนังเซลลเปนเหตุใหเกิดสภาวะกรด 
เมื่อผนังเซลลเปนกรด จะเปนเหตุใหมีผลตอการ
เลอืกผานเขา-ออกของผนงัเซลล การลดแรงเตงของ
เซลล และศักยของน้ําในเซลล ทําใหนํ้ามีการไหล
เขาสูเซลล เนือ่งจากตองรกัษาสภาวะสมดลุภายใน
เซลล เปนเหตุใหเซลลมีการขยายขนาด และการ
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พัฒนาขึ้นของราก อีกทั้งในสารควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืชในกลุมของออกซิน กระตุนการสราง
รากจากการปกชํา และเมื่อมีการเกิดรากออกซิน
จะมีมากบริเวณปลายราก (De Smet et al., 2007) 
เพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตการเกิดของรากและคุณภาพ
ของราก (Blythe et al., 2007) และการพัฒนา
ของรากทีส่มํา่เสมอ (Boyer et al., 2013) สาร IBA 
สารควบคุมการเจรญิเตบิโตและการพฒันาของพชื 
เชนเดยีวกบั IAA ซึง่การใช IBA จะไปกระตุนบรเิวณ
ที่มี IAA โดย IBA จะทําใหมีการพัฒนาของราก
เพิ่มขึ้น (De Rybel et al., 2012) นอกจากน้ียังมี
กลไกการเปล่ียนจาก IBA ไปเปน IAA ที่ไปมีสวน
ชวยในการพัฒนาราก (Strader and Bartel, 2011) 
ดังน้ันการไดรับ IBA จากภายนอกเพิ่มสามารถ
กระตุนใหเกิดรากไดดียิ่งขึ้น (Frick and Strader, 
2017) ในการทดลองน้ีการใช IBA และ NAA 
ทุกกรรมวิธีมีแนวโนมใหความยาวรากมากกวา
กรรมวธิคีวบคมุ โดยเฉพาะการใช IBA ความเขมขน 

500 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ใหความยาวรากเฉล่ีย 
15.61 เซนตเิมตร ขณะท่ีกรรมวิธคีวบคุมมีความยาว
รากเฉล่ียเพียง 10.28 เซนติเมตร อยางไรก็ตาม
ความยาวรากในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิตเิชนเดียวกับ จาํนวนใบ และความยาวยอด
ที่แตกใหม (Table 1) พัชร ีและคณะ (2560) ได
รายงานวาการใช IBA ความเขมขน 500 มิลลิกรัม
ตอลิตร ทําใหมีความยาวของรากเฉลี่ยยอดชํา
ดาวเรืองเพ่ิมข้ึนได เชนเดียวกับการรายงานผล
การศึกษาของ พัชรา และคณะ (2561) รายงานวา
การใชสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืชกลุมออกซิน 
ชนิด IBA มีผลทําใหความยาวราก และความยาว
ลาํตนเพิม่ข้ึนในระยะตนกลาของเมล็ดพันธุแตงกวา 
สวนการศกึษาของ เจนจริา และคณะ (2557) พบวา
การใช IBA ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร 
ในหมอนใหจํานวนใบมากกวากรรมวิธีควบคุม 
จะเห็นไดวาพชืตางชนิดกนัมกีารตอบสนองตอชนิด 
และความเขมขนของออกซินที่แตกตางกัน

Table 1  Effect of IBA and NAA at different concentrations on root and shoot of Black 
genoa growth after 50 days of stem cutting

Treatments
Number of 

roots
Root length 

(cm)
Number of 

leaves
Axillary shoot 
length (cm)

Control
IBA 500 mg/L
IBA 1000 mg/L
IBA 1500 mg/L
NAA 500 mg/L
NAA 1000 mg/L
NAA 1500 mg/L

19.33 b
28.55 a
26.44 ab
26.55 ab
21.44 ab 
20.55 b
20.11 b

10.28 
15.61 
12.22 
14.11 
11.00 
14.22 
12.56 

13.33 
14.44 
15.44 
15.89 
12.00 
10.33 
10.67 

4.52 
4.69 
6.10 
6.07 
6.72 
4.71 
6.21 

F-test
CV. (%)

*
16.70

ns
18.08

ns
19.91

ns
22.72

1/mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by 
DMRT. * indicated significant difference at P < 0.05 ns = non-significant difference (P ≤ 0.05)
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อัตราการรอดในแตละกรรมวิธี การใช IBA 
ความเขมขน 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร 
มีอัตราการรอดเฉล่ียมากท่ีสุด 90.47 เปอรเซ็นต 
ซึ่งมากกวากรรมวิธีควบคุม (57.14 เปอรเซ็นต) 
อยางมีนัยสําคัญ (Table 2) โดยปจจัยที่มีผลตอ
อัตราการรอดจะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม เชน 
อุณหภูมิ ความชื้น หรือการใชสารเรงราก (พาวิน, 
2553) อีกทั้ง การใชออกซินที่ระดับสูงเกินไปจะมี
ผลในการยับยั้งการเกิดราก และอาจมีผลทําใหมี

อัตราการรอดนอยลง (Li et al., 2016) จะเห็น
ไดวาสาร IBA ใหผลที่ดีกวาสาร NAA เนื่องจากมี
คุณสมบัติในการเคลื่อนยายของสารออกฤทธิ์และ
จะถูกเปล่ียนเปน IAA ไดงายกวา NAA (Frick and 
Strader, 2017) และจากการทดลองจะเห็นไดวา 
NAA ความเขมขน 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร ทําให
อัตราการรอดชีวิตนอยที่สุด (33.33 เปอรเซ็นต) 
กวา IBA เพราะความเปนพิษของสาร NAA 
มีมากกวา IBA (ปยะณัฎฐ และอนงคภัทร, 2558)

Table 2  Effect of IBA and NAA at different concentrations on survival rate of Black genoa 
after 50 days of stem cutting

Treatments Survival rate (%)

Control 
IBA 500 mg/L
IBA 1000 mg/L
IBA 1500 mg/L
NAA 500 mg/L
NAA 1000 mg/L
NAA 1500 mg/L

57.14 b
57.14 b
90.47 a
90.47 a
76.19 ab
57.14 b
33.33 c

F-test
CV. (%)

**
12.49

1/mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by 

DMRT. ** indicated significant difference at P < 0.01
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Figure 2  Root growth of Black genoa stem cutting treated with different concentrations 
of auxins after 50 days of stem cutting

Figure 1  Vegetative growth of Black genoa stem cutting treated with different 
concentrations of auxins after 50 days of stem cutting
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สรุปผลการทดลอง
การศกึษาการใชสารควบคมุการเจรญิเติบโต

ของพืชกลุมออกซิน ไดแก IBA และ NAA ในกิ่งชํา
มะเดื่อฝร่ังพันธุแบล็คเจนัว พบวา การใช IBA ทุก
กรรมวิธี และ NAA ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ทําใหเกิดจํานวนรากไมแตกตางกัน แตการใช 
IBA ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร มีจํานวน
รากมากกวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนความยาวราก จํานวนใบ ความยาวยอด 
ทกุกรรมวิธไีมมคีวามแตกตางกนั สวนอตัราการรอด
ของก่ิงชําพบวา การใช IBA ความเขมขน 1,000 
และ 1,500 มลิลิกรมัตอลติร ไมมคีวามแตกตางกนั
ทางสถิติและมีอัตราการรอดมากกวากรรมวิธี
ควบคุม ดังน้ันในการทดลองนี้จึงสรุปไดวาการใช 
IBA ความเขมขน 1,000 มลิลกิรมัตอลติร เหมาะสม
กบัการปกชาํมะเดือ่ฝร่ังมากทีส่ดุ เนือ่งจากมกีารใช
ปริมาณสารท่ีนอยกวาแตมีจํานวนรากมากและ
อัตราการรอดตายของกิ่งชําสูงเชนกัน
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