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บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาผลของการใช้สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช 3 ชนิดในมันขี้หนู ได้แก่ Chlormequat 

daminozide และ IBA ที่  3 ความเข้มข้น คือ 400 700 และ 1,000 ppm จัดการทดลองแบ 3×3+1 

factorial in RCB 3 ซ้ า โดยมีการไม่ใช้สารชะลอการเจริญเติบโตเป็นวิธีการเปรียบเทียบ พบว่าการใช้ 

Chlormequat  ท าให้สามารถเก็บเก่ียวมันขี้หนูได้เร็วขึ้น 20 วัน การใช้ daminozide ท าให้สามารถเก็บเกี่ยว

ได้เร็วขึ้น 27 วัน แต่การใช้ IBA ความเข้มข้น 400 ppm ท าให้อายุเก็บเกี่ยวยืดออกไป 25 วัน และ IBA ที่

ความเข้มข้น 700 และ 1,000 ppm ท าให้อายุเก็บเกี่ยวยืดออกไป 18 วัน ในส่วนผลต่อการให้ผลผลิตพบว่า 

การใช้สารชะลอการเจริญเติบโตทั้ง 3 ชนิดมีแนวโน้มท าให้ผลผลิตต่อต้นสูงขึ้นมากกว่าวิธีการควบคุม 

 
Abstract 

 The 3×3+1 factorial in RCB with 3 replications experiment was applied for hausa 
potato. The treatments consisted of three concentrations of plant growth retardant ; 
chlormequat, daminozide and IBA at 400, 700, and 1,000 ppm  and untreated as the control. 
The results revealed that cholormequat and daminozide gave a shorter harvesting age than 
the control treatment for 20 and 27 days, respectively. But IBA at 400 ppm concentration 
prolonged 25 days harvesting age. And IBA at 700 and 1,000 ppm prolonged 18 days 



 

harvesting age. Nevertheless, yield of all treated treatments were higher than yield of 
untreated treatment. 

 
 
 

ค าน า 
 มันขี้หนู (Hausa potato, Country potato) ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Solenostemon 
rotundifolius เดิมชื่อ Coleus tuberosus เป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในทวีปอาฟริกา มีอายุเก็บเกี่ยวขึ้นกับพันธุ์ที่
ใช้ในแต่ละแหล่งปลูก เช่นทางตอนเหนือของประเทศกาน่า เป็นพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวภายใน 3 ดือน แต่ก็มีรายงาน
ว่าในบางที่อายุ 5 – 6 เดือน และพันธุ์ในอินเดียมีอายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน (Acheampong, 2010) ซึ่งพันธุ์ที่
ปลูกในประเทศไทยก็มีอายุเก็บเกี่ยว 7 – 8 เดือน เช่นกัน (จิระ, ม.ป.ป.) โดยที่มีช่วงการเจริญเติบโตทางล าต้น
และใบประมาณ 4 เดือน เมื่อปล่อยให้เจริญเติบโตจนมีการสะสมอาหารในหัวเต็มที่  หัวจะเกร่งเปลือกลอก
หลุดได้ง่าย แต่ด้วยเพราะการรอให้แก่จัดที่ต้องใช้เวลานานเกษตรกรจึงมักเก็บเกี่ยวก่อนหน้านั้น ท าให้มันขี้หนู
ที่ได้ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน เพราะหัวจะเหี่ยวเนื่องจากการสูญเสียน้ า ท าให้การลอกเปลือกก่อนน าไป
ประกอบอาหารท าได้ยากมากขึ้น การลดช่วงการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบให้สั้นลง หรือเร่งอัตราการสะสม
อาหารให้เร็วขึ้นก็จะเป็นหนทางให้ได้มันขี้หนูที่แก่จัดในเวลาที่เร็วขึ้น การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชกลุ่มสารชะลอการเจริญเติบโตจึงมีความเป็นไปได้  เพราะสารกลุ่มนี้จะไปมีผลยับยั้งการสร้างหรือการ
ท างานของ gibberellins เพ่ิมความเขียว มีการสังเคราะห์แสงมากขึ้น ส่งเสริมการแตกกิ่ง ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมมากขึ้น และเร่งการแก่ (พีรเดช, 2537) ด้วยยังไม่พบมีการรายงานถึงการใช้สารชะลอการ
เจริญเติบโตในมันขี้หนู การทดลองนี้จึงเป็นการหาแนวทางในเบื้องต้นก่อนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนากรรมวิธีการ
ทดลองจนได้วิธีการที่เหมาะสมสามารถใช้เป็นค าแนะน าได้ต่อไป  
  

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

- หวัพันธุ์มันขี้หนูพันธุ์ควนเนียง1 
- ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 
- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช Chlormequat daminozide และ IBA 
- อุปกรณช์ั่ง ตวง วัด และอุปกรณ์ฉีดพ่นสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 
- ท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. ลึก 40 ซม. 

วิธีการ 
 จัดการทดลองแบบ 3×3+1 factorial in RCB 3 ซ้ า ปัจจัยที่ 1 คือ สารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืช 3 ชนิด คือ Chloromequat daminozide และ IBA ปัจจัยที่ 2 คือ ความเข้มข้นของสาร 3 ระดับ คือ 
400 700 และ 1,000 ppm โดยมีการไม่ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมการเจริญเติบโตเป็นวิธีการควบคุม ปลูกมัน



 

ขี้หนูพันธุ์ควนเนียง1 ที่แตกหน่อแล้วลงในท่อซีเมนต์ที่บรรจุดินร่วนทรายน้ าหนักและปริมาณเท่า ๆ กัน 
จ านวน 1 หัว/หลุม หลังปลุก 1 และ2 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ครั้งละ 15 กรัม/ต้น เมื่ออายุ 4 เดือน ฉีด
พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตตามกรรมวิธีการทดลอง บันทึกข้อมูลการปฏิบัติการทุกอย่าง วันดอกบาน วัน
พบรากขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม วันเก็บเกี่ยว และผลผลิตหัวแยกตามขนาด 
เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น พฤษภาคม 2555 
 สิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2556 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ความกว้างของทรงพุ่ม 

 ในการทดลองครั้งนี้ใช้ภาชนะปลูกเป็นท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. สูง 40 ซม. ซึ่งมี
ขนาดเล็กลงกว่าที่วางแผนไว้เดิม เนื่องจากการถูกปรับลดงบประมาณการด าเนินงานวิจัยลง มันขี้หนูซึ่งมีทรง
พุ่มขนาดกว้างกว่าจึงเจริญพ้นขอบภาชนะแล้วห้อยลงรอบ ๆ  และลดจ านวนต้นตัวอย่างต่อหน่อยการทดลอง
ลงเหลือเพียง 1 ต้น ผลการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มหลังการย้ายปลูกทุก 7 วัน พบว่าทั้งก่อนและหลังการ
ฉีดพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดและความเข้มข้นต่าง ๆ กัน เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเมื่อวัดจากปลาย
สุดของล าต้นด้านตรงข้ามกันผ่านโคนต้นของทุกกรรมวิธีมีค่าใกล้เคียงและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยมี
ขนาดมากกว่า 100 ซม. ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 13 เป็นต้นไป (ภาพที่ 1)  ผลของการวัดที่ก่อนการเก็บเกี่ยว 3 
สัปดาห์มีค่าอยู่ระหว่าง 106 – 112 ซม. (ตารางที่ 1)  จึงสรุปได้ว่าการฉีดพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตที่อายุ 
120 วันหลังปลูกไม่มีผลต่อขนาดทรงพุ่มเนื่องจากมีการขยายทรงพุ่มเต็มที่ก่อนหน้านี้แล้ว ในการทดลองต่อไป
จึงควรฉีดพ่นให้เร็วขึ้นซึ่งอาจจะที่อายุ 2 - 3 เดือน 

 อายุเก็บเกี่ยว 

 เมื่อใช้ลักษณะการเปลี่ยนสีของใบทั้งทรงพุ่มที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เป็นตัวก าหนดการถึง
อายุเก็บเกี่ยว พบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโต chlormequat ทั้ง 3 ความเข้มข้นท าให้สามารถเก็บเกี่ยวได้
เร็วกว่าวิธีการที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตถึง 20 วัน และสาร damidozideทั้ง 3 ความเข้มข้นก็
สามารถท าให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 27 วัน แต่การใช้ IBA ที่ความเข้มข้น 400 ppm ท าให้อายุเก็บเกี่ยวยืด
ออกไปถึง 25 วัน ส่วนความเข้มข้นที่ 700 และ 1,000 ppm ท าให้อายุเก็บเกี่ยวยืดออกไป 18 วัน 

 ผลผลิตหัว 

 มันขี้หนูที่ปลูกในท่อซีเมนต์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 50 ซม. เมื่อถึงระยะสร้างหัวซึ่งคือราก
สะสมอาหาร ท าให้มีหัวเกิดขึ้น 2 ลักษณะคือ หัวที่ฝังอยู่ในดินและหัวที่ติดอยู่กับล าต้นที่ทอดเลื้อยออกไปไม่ได้



 

สัมผัสดิน พบว่าทั้งจ านวนและน้ าหนักของหัวโดยรวมมีค่าความแปรปรวนในการทดลองสูงมาก การวัดความ
แตกต่างทางสถิติจึงไม่มีความแม่นย า แต่เมื่อดูจากแนวโน้มของค่าเฉลี่ยพอจะเห็นได้ว่า การใช้สาร 
daminozide แม้จะให้จ านวนหัวน้อยระหว่าง 62 – 105 หัว/ต้น แต่ก็ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวที่สูงเฉลี่ย 316 
กรัม/ต้น นั่นคือส่วนมากจะเป็นหัวขนาดใหญ่ การใช้ IBA ให้จ านวนหัวเฉลี่ย 142 หัว/ต้น มีน้ าหนักผลผลิตหัว
เฉลี่ย 375 กรัม/ต้น คือมีจ านวนหัวที่มากขึ้นแล้วส่งผลให้ได้น้ าหนักผลผลิตมากขึ้น ส่วนการใช้ chlormequat 
ที่ความเข้มข้น 1,000 ppm ให้ผลผลิตเฉลี่ย 420 กรัม/ต้น ใกล้เคียงกับการใช้ daminozide ที่ความเข้มข้น 
700 ppm (ตารางท่ี 1) 
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ภาพที่ 1   เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มของมันขี้หนูตามกรรมวิธีต่าง ๆ หลังการย้ายปลูก 1 ถึง 31 สัปดาห์ 

 
 
 

ตารางท่ี 1   อายุถึงวันเก็บเก่ียว การเจริญเติบโตทางล าต้นและการให้ผลผลิตของมันขี้หนูเมื่อได้รับสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตแตกต่างกัน 

 กรรมวิธ ี       อายุเก็บเกี่ยว  เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม จ านวนหวั  น้ าหนักหวั 
  (วัน)  ก่อนเริ่มเก็บเกี่ยว    ทั้งหมด    ทั้งหมด 
     3 สัปดาห์ (ซม.)     (หวั)  (กรัม) 
1. ใช ้Chlormequat ความเข้มข้น 400 ppm  253 (-20)  110      112      235 
2. ใช ้Chlormequat ความเข้มข้น 700 ppm  253 (-20)   119 142 98 
3. ใช ้Chlormequat ความเข้มข้น 1,000 ppm  253 (-20)   106   117 420 



 

เฉลี่ย         112                            124                 251 

4. ใช ้daminozide ความเข้มข้น 400 ppm   246 (-27)   111           105  257 
5. ใช ้daminozide ความเข้มข้น 700 ppm   246 (-27)   105  62   434 
6. ใช ้daminozide ความเข้มข้น 1,000 ppm  246 (-27)   100   69   258 

เฉลี่ย         105                             79                 316 

7. ใช ้IBA ความเข้มข้น 400 ppm    298 (+25)   102   57  539 
8. ใช ้IBA ความเข้มข้น 700 ppm    291 (+18)   112   147  313 
9. ใช ้IBA ความเข้มข้น 1,000 ppm    291 (+18)   112   222  272 

เฉลี่ย        109                            142                 375 

10. ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต (Control)  273 (0)  110    136   63 

C.V. (%)     -   8.7  72.9  95.6 

 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. สารควบคุมการเจริญเติบโต chlormequat และ daminozide ความเข้มข้นระหว่าง 400 – 700 

ppm สามารถช่วยให้เก็บเก่ียวผลผลิตมันขี้หนูได้เร็วกว่าการไม่ใช้สารดังกล่าว 20 – 27 วัน 
2. สารควบคุมการเจริญเติบโต IBA ท าให้อายุเก็บเกี่ยวของมันขี้หนูยืดออกไปมากกว่าการไม่ใช้ 18 -25 วัน 
3. วิธีการทีใ่ช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทั้ง 3 ชนิดมีแนวโน้มท าให้ผลผลิตน้ าหนักหัวต่อต้นของมันขี้หนู

สูงขึ้นกว่าวิธีการไม่ใช้ 
4. เนื่องจากในการทดลองนี้มีความแปรปรวนสูงจากสาเหตุการใช้จ านวนต้นต่อหน่วยทดลองเพียง 1 ต้น 

และภาชนะปลูกขนาดเล็กเกินไป จึงควรปรับปรุงแก้ไขในการทดลองต่อไปเพ่ือยืนยันผล และปรับปรุง
กรรมวิธีการทดลองให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการทดลองนี้แม้จะยังไม่เป็นข้อสรุปที่สามารถน าไปใช้ได้เลย แต่แนวโน้มการตอบสนองที่พบ
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาที่มีรายละเอียดมากข้ึนต่อไป 
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