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บทคัดย่อ
มันเทศประดับเป็ นไม้ประดับที่มีลกั ษณะใบที่สวยงาม ปลูกเลี้ยงง่าย และปั จจุบนั เป็ นที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในรูปแบบไม้กระถางหรือไม้ประดับแปลง แต่มปี ั ญหาในการขยายพันธุ์
มันเทศประดับ คือ การออกรากไม่สม่ าเสมอในระหว่างการตัดชา จึง ได้ทดลองเพื่อศึกษาสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในกลุ่มออกซินต่อการเกิดรากและการเจริญเติบโตของมันเทศประดับ โดยใช้สาร 3 ชนิด คือ IAA,
NAA และ IBA ทีร่ ะดับความเข้มข้นของสารแต่ละชนิด คือ 500, 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และให้น้ า
กลันเป็
่ นชุดควบคุม โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 10 สิง่ ทดลอง การทดลองละ 15 ซ้า
ซ้าละ 1 กิง่ พบว่าสารในกลุ่มออกซินแต่ละชนิดมีผลไม่ต่างกันทางสถิตติ ่อเปอร์เซ็นการเกิดรากของมันเทศ
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ประดับ แต่ความเข้มข้นทีช่ กั นาให้เกิดรากมากที่สุด IBA 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (18.75 ± 6.86 ราก) แต่ไม่
แตกต่างจากการใช้ IBA 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (18.25 ± 5.71 ราก) และความยาวรากยาวทีส่ ดุ (17.50 ± 8.33
ซม) IAA 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถทาให้ต้นมันเทศมีความยาวและกิง่ แขนงมากที่สุด (20.00 ± 2.76
และ 1.80 ± 0.73 กิง่ ตามลาดับ) และ IAA 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถทาให้ต้นมันเทศมีขนาดความกว้าง
และความยาวใบเฉลีย่ ใหญ่ทส่ี ดุ (7.34 ± 0.65 และ 9.60 ± 1.51 เซนติเมตร ตามลาดับ)
คาสาคัญ : มันเทศประดับ; ออกซิน; การออกราก

Abstract
Ornamental sweet potato (Ipomoea batatas L.) is simple to grow and show more colorful of
beautiful leaves. There is an attractive plant such as pot plant and garden. However, their propagation
is difficult because, root of cutting could not grow as well. The objective of this study is an investigation
of auxin (IAA, NAA and IBA) as a plant growth regulator in different concentration (500, 1,000 and
2,000 mgL-1) on rooting and growth of cutting. The experiment was carried out in 10 treatments of
CRD included 15 replications. The results are shown any kind of auxin gave different on percentage
of rooting. While 2,000 mgL-1 of IBA gave a suitable concentration on induction of rooting showed
average height of root number at 18.75 ± 6.86 but not different used 1,000 mgL-1 (18.25 ± 5.72) and the
highest at 17.50 ± 8.33 cm. For 2,000 mgL-1 of IAA gave the highest of the vine and the majority of the
branch at 20.00 ± 2.76 and 1.80 ± 0.73, respectively. In 500 mgL-1 of IAA gave the width of shoot and
average of long leaf at 7.34 ± 0.65 and 9.60 ± 1.51cm, respectively.
Keywords: ornamental sweet potato; auxin; rooting

1. คานา

สามารถใช้เ ป็ นพืช ประดับ แปลงหรือ ไม้ก ระถาง
แขวน หัวของมันประดับสามารถรับประทานได้ ซึง่
ความแตกต่ างระหว่างมันเทศประดับ และมันเทศ
รับประทาน คือ มันเทศประดับมีใบทีม่ สี สี นั สวย ทัง้
ใบลายด่าง ใบสีแดง ใบสีเขียวอ่อน และใบสีม่วงเข้ม
ใบมีหลายลักษณะ เช่น ใบรูปหัวใจ ใบแฉก ซึง่ ได้มี
การคัดเลือกพันธุ์ท่มี ีสสี นั สวยงาม เจริญเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว (Taylor, 2009) ในปั จจุบนั มีสายพันธุ์
ใหม่ ๆ ออกมามากมาย มีความแตกต่างของ รูปร่าง
ใบ สีใบ ลักษณะการเจริญเติบโต (Gill, 2012) พืช
ในสกุ ล Ipomoea ต้ อ งการแสงเต็ ม วัน สามารถ
เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นเขตร้ อ น และบางชนิ ด ยั ง

ปั จ จุ บ ัน มีก ารนามัน เทศมาประดับ ตกแต่ ง
อาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ มากมาย ทัง้ ใช้
ในรู ป แบบของไม้ ก ระถางหรือ ไม้ ป ระดับ แปลง
เพราะเป็ นไม้ประดับทีด่ ูแลรักษาง่ายและขยายพันธุ์
ด้วยวิธีก ารปั กชากิ่งได้ง่ าย รวมทัง้ สามารถเจริญ
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาสัน้ ตัง้ แต่ปัก
ช าจนย้ า ยปลู ก ไม่ เ กิน 1 เดือ น เมื่อ เทีย บกับ ไม้
ประดับชนิดอื่น ๆ ซึง่ จะใช้เวลานานกว่า 2-3 เดือน
( ค นึ ง ข วั ญ , 2556; Nelson, 2005) น อ ก จ า ก นี้
Nelson (2005) กล่าวว่า มันเทศประดับ (ornamenttal sweet potato) กาลังเป็ นทีน่ ิยมเนื่องจากเป็ นพืช
ที่ส ามารถปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ สภาพแวดล้อ มได้ดี
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สามารถเจริญ เติ บ โตได้ ดีใ นร่ ม อีก ด้ ว ย (Taylor,
2009)
มันเทศประดับ (Ipomoea batatas L.) มีทงั ้
ใบสีม่วง สีเขียวอ่อน สีแดง ใบแฉก ใบรูปหัวใจ และ
ใบด่าง กาลังได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะ
สามารถปรับตัวได้ดใี นสภาพอากาศร้อนชื้น และมี
คนจานวนไม่น้อยทีห่ นั มาให้ความสนใจไม้ประดับที่
สามารถรับประทานได้ ซึง่ ในการนี้ได้ศกึ ษาการใช้
สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มของออกซินบาง
ชนิด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของออกซิน
จากบริเ วณที่มีป ริม าณมากของชิ้น ส่ว นพืช ไปยัง
บริเวณที่มปี ริมาณ ซึ่งโดยปกติพชื จะสามารถผลิต
IAA ได้ใ นตัว พืช เอง แต่ IBA และ NAA เป็ น สาร
สัง เคราะห์ ท่ี ท่ี ส ามารถกระตุ้ น การเกิ ด รากได้
การศึก ษาครัง้ นี้ มีจุ ด ประสงค์เ พื่อการกระตุ้น การ
ออกรากอย่างสม่าเสมอของมันเทศให้รวดเร็วยิง่ ขึน้
และศึกษาการเจริญเติบโตของมันเทศประดับ ทัง้ นี้
เพื่อย่นระยะเวลาผลิตต้นพันธุแ์ ละความสม่าเสมอใน
การเกิดราก รวมทัง้ ให้เพีย งพอต่ อความต้องการ
ของตลาดอย่างรวดเร็ว

หลังจากจุ่มสารละลายออกซินเป็ นระยะเวลานาน 1
นาที และวางทิง้ ไว้จนสารละลายแห้ง แล้วนาไปปั ก
ชาในแกลบเผาผสมขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1 : 1
รดน้าวันละ 1 ครัง้ ในช่วงเช้า
2.2 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(CRD, completely randomized design) มีทงั ้ หมด
10 สิ่ง ทดลอง การทดลองละ 15 ซ้ า ซ้ า ละ 1 กิ่ง
แล้ว วิเ คราะห์ผ ลด้ว ยโปรแกรม SPSS 16.0 ด้ว ย
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ Duncan’s multiple range
test (DMRT) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
2.3 การบันทึกข้อมูล
บันทึกผลการทดลองเมื่อต้นกล้ามีอายุได้
14 วัน โดยบันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดราก จานวน
ราก ความยาวราก ขนาดของราก ความยาวต้ น
จานวนกิง่ แขนง ความกว้างใบ และความยาวใบ
2.4 สถานที่ทดลอง
โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตาบลคลอง
หนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.5 ระยะเวลาในการทดลอง
5 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2559 รวม
ระยะเวลา 90 วัน

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 กระบวนการทดลอง
เตรียมต้นพันธุแ์ ละบารุงต้นด้วยปุ๋ ยเสมอ
สูตรละลายช้า 15-15-15 เมื่อต้นโตเจริญเติบโตได้
เต็ ม ที่ และมี อ ายุ 60 วั น คั ด เลื อ กกิ่ ง ที่ มี ค วาม
สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลงรบกวน ตัดยอดมัน
เทศประดับให้มขี นาด 10 เซนติเมตร นับจากปลาย
ยอด และวางทิ้ง ไว้จ นไม่ มีน้ ายางเกิดขึ้น แล้ว จุ่ ม
สารละลายควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซิน
คื อ -napthalene acetic acid (NAA), indole-3acetic acid (IAA) และ indole-3-butyric acid (IBA)
ที่ ร ะดั บ คว า มเข้ ม ข้ น 500, 1,000 แ ละ 2,000
มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร โดยใช้ น้ า กลัน่ เป็ นตัว ควบคุ ม

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่ ม
ออกซินแต่ละชนิด คือ NAA, IAA และ IBA ทีร่ ะดับ
ความเข้มข้น 500, 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่ อ
ลิตร โดยใช้วิธกี ารจุ่มกิง่ มันเทศประดับก่อนปั กชา
พบว่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยการเกิดรากไม่แตกต่ างกัน
ทางสถิ ติ แต่ ทุ ก ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของ NAA
สามารถกระตุ้ น ให้ เ กิ ด รากเฉลี่ย ได้ สู ง ที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ การทดลองของ วิโ รจน์ และคณะ
55
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(2536) ที่ร ายงานว่ า การกระตุ้ น การออกรากของ
ท่อ นพัน ธุ์ห ม่อ นนครราชสีม า 60 ขยายพัน ธุ์ด้ว ย
การปั กชาใช้สารละลาย NAA ความเข้มข้น 1,000
มิลลิกรัมต่อลิตร จุ่มนาน 35 วินาที สามารถกระตุ้น
ให้รากหม่อนออกรากได้สงู สุด คือ 41.5 % ในขณะ
ทีท่ ่อนพันธุท์ ไ่ี ม่ได้รบั สารละลาย NAA (ชุดควบคุม)
มีการออกรากเพียง 32 % และในขณะเดียวกันการ
ทดลองข อง Cheruvathur และ คณะ ( 2015) ที่
ทดลองขยายพันธุ์และชักนามันเทศให้เกิดดอกใน
สภาพปลอดเชื้อ พบว่าการใช้ IBA สามารถชักนา
ยอดให้เ กิด จ านวนรากได้ม ากว่ า การใช้ NAA ที่
ระดับความเข้มข้นต่ าง ๆ สามารถชักนาได้สูงแต่
สารออกซินมีผลต่อจานวนราก ความยาวราก และ
ขนาดของราก (รูปที่ 1) คือ จานวนรากเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด เมื่อ ใช้ IBA 2000 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร (18.75 ±
6.86 ราก) ซึ่ง ไม่ แ ตกต่ า งจากการใช้ IBA 1,000
มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร (18.25 ± 5.72 ราก) และกิ่ง ที่จุ่ ม

NAA 2,000 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร มีจ านวนรากเฉลี่ย
น้อยที่สุด (5.13 ± 2.23 ราก) ในส่วนของความยาว
รากเฉลีย่ การใช้ IBA 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาให้
ความยาวรากเฉลี่ย ยาวที่สุ ด (17.50 ± 8.33 ซม.)
รองลงมา คือ การใช้ IBA 500 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร
(15.63 ± 6.50 ซม.) และที่ร ะดับ ความเข้ม ข้น ของ
IAA 2,000 มิลลิกรัมต่ อลิตร ส่งผลให้มจี านวนราก
เฉลีย่ น้อยสุด (8.88 ± 3.56 ซม.) ซึ่งไม่แตกต่างจาก
ต้นควบคุมทีใ่ ช้น้ ากลันในการจุ
่
่ม (9.25 ± 3.49 ซม.)
สาเหตุ ค าดว่ า ความเข้ ม ข้ น ของออกซิน สู ง มาก
เกินไป การเจริญ เติบโตของรากต้องการออกซินใน
ปริมาณต่ ามาก กรณีท่พี ชื ได้รบั ออกซินมากเกินไป
จะท าให้ร ากชะงัก การเจริญ เติ บ โตได้ (พีร เดช,
2529) หรื อ หากได้ ร ั บ ออกซิ น น้ อ ยเกิ น ไปก็ ไ ม่
สามารถทาให้เกิดรากได้ ส่ วนของขนาดเฉลี่ยของ
ราก พบว่ า เมื่ อ ใช้ NAA 2,000 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิ ต ร
ส่งผลให้รากเฉลีย่ มีขนาดใหญ่ทส่ี ดุ (0.90 ±0.44 มิลลิ

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของรากเฉลี่ยในมันเทศประดับหลังได้รบั สารในกลุ่มออกซินที่ระดับความ
เข้มข้นต่าง ๆ ทีร่ ะยะเวลา 14 วัน
สิง่ ทดลอง
% การเกิดราก
จานวนราก
ความยาวราก (ซม.) ขนาดราก (มม.)
bcd
น้ากลัน่
67.53 ± 38.57
9.13 ± 3.69
9.25 ± 3.49c
0.74 ± 0.15ab
NAA 500 mg/l
78.77 ± 29.65
8.13 ± 2.70cd
11.19 ± 4.01bc
0.62 ± 0.23b
NAA 1000 mg/l 78.77 ± 29.65
5.63 ± 3.29cd
14.63 ± 4.00abc
0.61 ± 0.25b
NAA 2000 mg/l 78.77 ± 29.65
5.13 ± 2.23d
11.63 ± 2.50abc
0.90 ± 0.44a
bc
ab
IBA 500 mg/l
78.77 ± 29.65 10.00 ± 3.16
15.63 ± 6.50
0.77 ± 0.19ab
IBA 1000 mg/l 67.54 ± 38.57
18.25 ± 5.72a
17.50 ± 8.33a
0.72 ± 0.16ab
IBA 2000 mg/l 50.68 ± 43.51
18.75 ± 6.86a
11.94 ± 8.69abc
0.72 ± 0.18ab
IAA 500 mg/l
56.30 ± 42.73 9.875 ± 2.59bc
11.63 ± 4.47abc
0.52 ± 0.15b
IAA 1000 mg/l 61.91 ± 41.11
10.63 ± 3.78b
14.69 ± 3.81abc
0.65 ±0.20ab
IAA 2000 mg/l 50.68 ± 43.51
7.38 ± 2.32bcd
8.88 ± 3.56c
0.53 ± 0.17b
F-test
ns
*
*
*
% C.V.
55.46
38.01
42.05
33.86
a,b,c,d
ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD); ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มคี วาม
แตกต่ า งกัน ทางสถิติต ามการวิเ คราะห์ด้ว ยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT); ns = ไม่ มีค วาม
แตกต่างทางสถิต;ิ * = มีความแตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
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เมตร) แต่ ก ารจุ่ ม IAA 500 มิล ลิเ มตร และ IAA
2,000 มิลลิเมตร ส่งผลให้ขนาดรากเฉลี่ยเล็กที่สุด
0.52 ± 0.15 มิลลิเ มตร และ 0.53 ± 0.17 มิลลิเมตร
ตามลาดับ) (ตารางที่ 1) อาจเป็ นผลมาจากออกซิ
นจากลาต้นมีอิท ธิพลอย่ างสูง ต่ อ การเกิดของราก
ดังนัน้ เมื่อมีการให้ออกซินจากภายนอกจะส่งผลทา

ให้มกี ารยับยัง้ การยืดยาวของรากทีม่ อี ยู่แล้ว แต่เมื่อ
ใช้อ อกซิน ที่ค วามเข้ม ข้น สูง สามารถส่ง เสริม การ
สร้างรากแขนงได้ (นพดล, 2541) แต่หากสูงเกินไป
จนความสมดุลของฮอร์โมนผิดปกติจะกลับไปยัง้ ยัง้
การเกิดรากได้เช่นกัน

รูปที่ 1 ลักษณะรากของกิง่ มันเทศประดับที่ได้รบั สารออกซินต่าง ๆ (ก) รากมันเทศประดับที่ไม่ได้รบั
สารออกซิน (ควบคุม) (ข) รากมันเทศประดับหลังได้รบั IBA 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ (ค) ราก
มันเทศประดับหลังได้รบั IAA 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
การเจริญเจริญ เติบ โตของต้น กล้า ในระยะ
vegetative growth พบว่ า เมื่อ ใช้ IBA 1,000 มิล ลิ
กรัมต่อลิตร IBA 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร IAA 1,000
มิลลิกรัมต่ อลิตร และ IAA 2,000 มิลลิกรัมต่ อลิตร
ท าให้ค่ า เฉลี่ย ความยาวของกิ่ง ยาวที่สุ ด คือ 20
เซนติเมตร ซึง่ มีแนวโน้มสอดคล้องกับการรายงาน
ของ ฐณวัฒน์ (2551) ที่กล่าวว่า เมื่อใช้สารละลาย
IBA ความเข้มข้น 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้ม
ให้กงิ่ ปั กชาองุ่นมีความยาวยอดมากทีส่ ุด และ NAA
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความยาวต้นเฉลี่ยน้ อย
ทีส่ ุด คือ 13.80 ± 3.96 เซนติเมตร จานวนกิง่ แขนง
พบว่ า เมื่อ ใช้ IAA 2,000 มิลลิก รัม ต่ อ ลิต ร เกิด กิ่ง
แขนงเฉลีย่ มากที่สุด 1.80 ± 0.73 กิง่ รองลงมา คือ
การใช้ IBA 1,000 และ 2,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
(1.70 ± 0.55 กิ่ง ทัง้ สองความเข้ม ข้น ) และการใช้

NAA 2,000 ทาให้เกิดกิง่ แขนงเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ (1.00
± 0.00 กิง่ ) ซึง่ สอดคล้องกับการทดลองของ เจนจิรา
(2557) ที่ศึกษาผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิด
รากและการแตกยอดในกิ่ ง ปั กช าหม่ อ นพั น ธุ์
เชีย งใหม่ 60 เมื่อ ใช้ NAA เข้ม ข้น สูง ที่สุ ด 3,000
มิลลิกรัมต่อลิตร ทาให้หม่อนมีการแตกแขนงน้อย
ทีส่ ดุ ขนาดความกว้างและความยาวเฉลีย่ ใบทีไ่ ด้รบั
IAA 500 มิลลิก รัม ต่ อ ลิต รมีข นาดความกว้า งและ
ความยาวใบเฉลี่ยสูงที่สุด (7.34 ± 0.65 และ 9.60 ±
1.51 เซนติเมตร ตามลาดับ) แต่เมื่อได้รบั สาร NAA
1,000 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร ส่ ง ผลให้ค วามกว้า งและ
ความยาวใบเฉลี่ย มีข นาดเฉลี่ย เล็ก ที่สุ ด (5.00 ±
1.03 และ 6.00 ± 1.77 เซนติ เ มตร ตามล าดั บ )
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตมันเทศประดับหลังได้รบั สารในกลุ่มออกซินที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ที่
ระยะเวลา 14 วัน
สิง่ ทดลอง
ความยาวกิง่ (ซม.) จานวนกิง่ แขนง ความกว้างใบ (ซม.) ความยาวใบ (ซม.)
น้ากลัน่
16.20 ± 3.56ab
1.40 ± 0.36abc
6.62 ± 0.61ab
8.38 ± 0.47ab
NAA 500 mg/l
19.50 ± 2.65a
1.50 ± 0.38abc
6.96 ± 1.02ab
8.50 ± 1.54a
NAA 1000 mg/l
13.80 ± 3.96b
1.20 ± 0.55abc
5.00 ± 1.03b
6.00 ± 1.77b
NAA 2000 mg/l
14.90 ± 2.96ab
1.00 ± 0.00c
6.94 ± 1.03ab
8.90 ± 2.50a
IBA 500 mg/l
19.70 ± 1.82a
1.10 ± 0.33abc
6.76 ± 1.14ab
8.88 ± 1.66a
IBA 1000 mg/l
20.00 ± 4.70a
1.70 ± 0.55ab
6.64 ± 2.48ab
8.06 ± 1.81ab
IBA 2000 mg/l
20.00 ± 4.70a
1.70 ± 0.55ab
6.64 ± 2.48ab
8.06 ± 1.81ab
IAA 500 mg/l
18.80 ± 4.27a
1.10 ± 0.33bc
7.34 ± 0.65a
9.60 ± 1.51a
IAA 1000 mg/l
20.00 ± 1.41a
1.10 ± 0.18bc
6.62 ± 1.43ab
8.48 ± 1.66a
IAA 2000 mg/l
20.00 ± 2.76a
1.80 ± 0.73a
6.10 ± 1.46ab
7.40 ± 1.47ab
F-test
*
*
*
*
% C.V.
18.91
32.20
22.48
20.53
a,b,c
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD); ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันตามแนวตัง้ ไม่มคี วาม
แตกต่ า งกัน ทางสถิติต ามการวิเ คราะห์ด้ว ยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT); ns = ไม่ มีค วาม
แตกต่างทางสถิต;ิ * = มีความแตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์

4. สรุป

5. รายการอ้างอิ ง

4.1 สารในกลุ่ม auxin แต่ละชนิดมีผลต่อการ
ชักนาให้เปอร์เซ็นต์การเกิดรากมันเทศไม่แตกต่าง
กัน แต่ความเข้มข้นทีช่ กั นาให้เกิดรากมากทีส่ ดุ คือ
การใช้ IBA 2,000 มิลลิกรัมต่ อลิตร แต่การใช้ IBA
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้เกิดจานวนรากไม่
แตกต่ า งจากการใช้ IBA 2,000 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร
และมีความยาวรากยาวที่สุด เมื่อคานึงถึงความคุ้ม
ทุนในการผลิตพืช ความเข้มข้นทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ
การใช้ IBA 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
4.2 IAA 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถทา
ให้ต้ น มัน เทศประดับ มีค่ า เฉลี่ย ความยาวกิ่ง และ
จานวนกิง่ แขนงมากทีส่ ดุ และ IAA 500 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรสามารถทาให้ตน้ มันเทศมีขนาดใบใหญ่ทส่ี ดุ
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