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ผลของความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทาโซลในการผลิตหญ้าอะตราตัมต้นเตี้ย
และคุณภาพเมล็ดพันธุ์
วราพงษ์ เสนะวีระกุล1/ รัตติกาล ปวงแก้ว2/ พิเชษฐ์ จันทร์เป็ง3/
บทคัดย่อ
การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทาโซลที่เหมาะสมเพื่อ
ใช้ในการผลิตหญ้าอะตราตัมต้นเตี้ยสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) เพื่อเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทาโซล
7 ระดับ ได้ แก่ 0 20 40 60 80 100 และ 120 กรัมต่อไร่ จากผลการทดลองพบว่ าหญ้าอะตราตั มได้รับสาร
พาโคลบิวทาโซลความเข้มข้น 20-120 กรัมต่อไร่ หลังจากได้รับสารพาโคลบิวทาโซล 120 วัน จะมีความสูงน้อยกว่า
การไม่ได้รับสาร (0 กรัมต่อไร่) อย่างมีนัยสําคัญ โดยความสูงเฉลี่ยของหญ้าอะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซล
จะมีค่าอยู่ระหว่าง 100-120 เซนติเมตร ในขณะที่การไม่ได้รับสารมีความสูงเฉลี่ยมากกว่า 144 เซนติเมตร
สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มความสูงของหญ้าอะตราตัมที่พบว่าสารพาโคลบิวทาโซลมีผลทําให้อัตราการเพิ่มความ
สูงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ได้รับสารในทุกช่วงเวลา (30 60 90 และ 120 หลังจากได้รับสาร)
ผลของสารพาโคลบิวทาโซลต่อการออกดอก พบว่าเฉพาะหญ้าอะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซล
120 กรัมต่อไร่ ที่มีผลทําให้หญ้าอะตราตัมไม่ออกดอก สําหรับโครงสร้างช่อดอกพบว่าหญ้าอะตราตัมที่ได้รับสาร
พาโคลบิวทาโซลมีผลทําให้ความยาวช่อดอกลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ได้รับสาร และสาร
พาโคลบิวทาโซลที่ระดับ 100 กรัมต่อไร่เท่านั้นที่มีผลทําให้จํานวนแขนงช่อดอกย่อยลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับความเข้มข้นระดับอื่นๆ ส่วนวันออกดอกและความยาวแขนงช่อดอกย่อยไม่พบความแตกต่างกันทั้ง
ในกลุ่มที่ได้รับสารและไม่ได้รับสาร
ผลของสารพาโคลบิ วทาโซลต่ อผลผลิ ตเมล็ดพันธุ์ต่ อกอและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่าเฉพาะหญ้ า
อะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซล 100 กรัมต่อไร่เท่านั้น ที่มีผลทําให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกอน้อยกว่าการ
ไม่ได้รับสารอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนน้ําหนัก 1,000 เมล็ดและค่าความงอกไม่พบความแตกต่างกันทั้งในกลุ่มที่ได้รับ
สารและไม่ได้รับสาร
ทั้งนี้ความเข้มข้นสารพาโคลบิวทาโซลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผลิตหญ้าอะตราตัมต้นเตี้ยสําหรับ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ คือ 20-80 กรัมต่อไร่ เพราะสามารถควบคุมความสูงในช่วงออกดอก
ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกอและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างจากการใช้ความเข้มข้นในระดับอื่นๆ และไม่
ควรใช้สารความเข้มข้นมากกว่า 80 กรัมต่อไร่เพราะทําให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลง และที่ความเข้มข้น
120 กรัมต่อไร่จะยับยั้งการออกดอก
คําสําคัญ : สารพาโคลบิวทาโซล หญ้าอะตราตัม ต้นเตี้ย คุณภาพเมล็ดพันธุ์
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Effect of Paclobutrazol Concentration on Short Stem Atratum Grass
Production and Seed Quality
Warapong Saenawerakul1/ Rattikan Poungkaew 2/ Pichet Chanpeng3/
Abstract
The aim of this experiment was to study the optimum paclobutrazol concentration for
the production of short stem atratum grass and the increasing of the seed production efficiency.
The experiment was planned in CRD (Completely Randomized Design) to compare the seven-level
of paclobutrazol concentrations which were 0 20 40 60 80 100 and 120 grams per rai. The results
showed that the height of the atratum grass obtained paclobutrazol (20-120 grams per rai) after
passed 120 days was significantly lower than the group without paclobutrazol (0 grams per rai).
The average height of atratum grass obtained paclobutrazol was between 100-120 centimeters
while the group without paclobutrazol was higher than 144 centimeters. These results correlated
with the increasing rate of atratum grass height which decreased from the group without
paclobutrazol at all experiment periods (30, 60, 90 and 120 days after received paclobutrazol).
The paclobutrazol effect on a flowering, only the atratum grass obtained paclobutrazol
120 grams per rai does not flower. The inflorescence structure, the inflorescence length of the
atratum grass obtained paclobutrazol significantly decreased when compared to the group
without paclobutrazol. Only paclobutrazol 100 grams per rai significantly decreased the number
of branched inflorescence when compared to other concentrations. While the flowering date and
the length of primary branched were not significantly different between the group with and
without paclobutrazol.
The effect of paclobutrazol on a seed production and quality, only the atratum grass
obtained paclobutrazol 100 grams per rai was significantly lower the seed production than the
group without paclobutrazol. While the 1,000 seeds weight and the germination of atratum seeds
were not significantly different between the group with and without paclobutrazol.
Finally, the appropriate paclobutrazol concentration for the production of short stem
atratum grass and the increasing the seed production efficiency was 20-80 grams per rai because
it could effectively control the height but the yield per plant was not significantly different to the
other concentrations. The caution is not to use the paclobutrazol concentration more than
80 grams per rai because it decreased seed production and 120 grams per rai that inhibited the flowering.
Keywords: paclobutrazol, atratum grass, short stem, seed quality
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บทนํา
เมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม (Paspalum atratum) เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัมมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยข้อมูลการส่งออกของกรมปศุสัตว์ และโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในช่วงปี 2556-2557 พบว่าเกษตรกรจํานวน 25 หมู่บ้าน 2,390 ราย สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
พื ช อาหารสั ต ว์ เ พื่ อ การส่ ง ออกประมาณ 300 ตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า กว่ า 100 ล้ า นบาท ซึ่ ง ส่ ง ออกกว่ า
22 ประเทศทั่วโลก ตลาดเมล็ดพันธุ์ที่สําคัญคือ อเมริกากลาง เอเชีย กลุ่มประเทศแปซิฟิก และมีการขยาย
ตลาดไกลถึงแอฟริกา เมื่อเทียบรายได้กับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เช่น ข้าว และมันสําปะหลัง พบว่าการผลิต
เมล็ ด พั น ธุ์ ห ญ้ า อะตราตั ม ใช้ ต้ นทุ น การผลิต ต่ํ า แต่ ส ร้ า งรายได้ ม ากกว่ า (กั ง วาน และ วรพงษ์ , 2555;
Hare et al., 2013)
การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม เริ่มเพาะเมล็ดช่วงเดือนเมษายน เมื่อกล้าอายุครบ 1 เดือน
ให้ย้ายลงแปลงปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระยะการเจริญเติบโตทางลําต้น และ
เริ่มออกดอกประมาณเดือนกันยายน และเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม การเก็บเกี่ยวเมล็ดนิยมใช้วิธีมัด
ช่อดอกรวมกันเป็นกอๆ แล้วใช้ถุงตาข่ายไนลอนคลุมช่อดอก รวบรวมเมล็ดแก่ที่ร่วงหล่นทุกๆ 3 วัน สําหรับ
ในแปลงขนาดใหญ่นิยมเก็บเกี่ยวช่อดอกมาบ่ม ซึ่งจะได้คุณภาพของเมล็ดที่ด้อยกว่าวิธีการมัดช่อดอก
(กองอาหารสัตว์, 2545; กองอาหารสัตว์, 2554) ซึ่งในการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัมต้องใช้กระบวนการ
ประณีตทุกขั้นตอน เช่นเดียวกับการปลูกข้าว และยังมีขีดกําจัดในบางประการ เช่น กอหญ้าสูงและช่อดอกยาว
หักล้มง่าย เป็นต้น สําหรับแนวทางการแก้ไขการหักล้มสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การมัดช่อดอกป้องกัน
การหักล้มของต้น การตัดปรับหญ้าอะตราตัมช่วงก่อนออกดอกไม่ให้กอหญ้าสูงเกินไป วิธีเลื่อนการปลูกให้มี
ระยะเวลาการเจริ ญ เติ บ โตก่ อ นออกดอกน้ อ ยลง ซึ่ ง แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ป ระสบ
ความสําเร็จ และยังสร้างอุปสรรคทางปฏิบัติ เช่น ใช้แรงงานมาก การทํางานซ้ําซ้อน การตัดปรับส่งผลให้
หญ้าไม่ออกดอก เป็นต้น
สารพาโคลบิวทาโซลจัดเป็นสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช มีรายงานหลายฉบับแสดงให้เห็นว่า
สารพาโคลบิ ว ทาโซลมี ศั ก ยภาพเพิ่ ม คุ ณ ภาพและปริ ม าณผลผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ลดความสู ง ของลํ า ต้ น
(Rolston et al., 1997; Hussein et al., 2012) และใช้ผลิตพืชต้นเตี้ยในไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งการนําสาร
พาโคลบิวทาโซลมาใช้จําเป็นต้องทราบระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด หากใช้ในปริมาณ
ที่มากเกินความต้องการของพืชจะส่งผลให้เกิดการยับยั้งการออกดอกได้ จากข้อจํากัดของหญ้าอะตราตัม
ที่มีปัญหาต้นสูงและช่อดอกยาว ทําให้การเก็บเมล็ดพันธุ์ทําได้ยาก ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการศึกษาระดับความเข้มข้นสารพาโคลบิวทาโซลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผลิตหญ้า
อะตราตัมต้นเตี้ยสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ดําเนินการทดลองที่เรือนทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน
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แผนการทดลอง
ผู้วิจัยได้ทําการทดลองเบื้องต้นโดยใช้ความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล 2 ช่วง คือ 1) ความ
เข้มข้นระดับต่ํา ได้แก่ 0 15 30 45 กรัมต่อไร่ 2) ความเข้มข้นระดับสูง ได้แก่ 0 100 200 และ 300 กรัมต่อไร่
ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า ความเข้มข้นระดับต่ํายังไม่สามารถควบคุมความสูงของหญ้าอะตราตัมได้ดีนัก
ส่วนความเข้มข้นระดับสูงมีผลทําให้หญ้าไม่แตกกอและไม่ออกดอก การทดลองในครั้งนี้จึงเลือกใช้ความ
เข้มข้นของสารพาโคลบิวทาโซลให้ครอบคลุมกับผลการทดลองเบื้องต้น โดยการใช้สารพาโคลบิวทาโซล
7 ระดับ ได้แก่ 0 20 40 60 80 100 และ 120 กรัมต่อไร่ หรือ 0 0.613 1.225 1.838 2.450 3.063 และ
3.675 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กระถาง และวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized
Design, CRD) ทําการทดลอง 5 ซ้ํา
องค์ประกอบทางเคมีของดินที่ใช้ทําการทดลอง
ในการทดลองใช้ดินจากชุดดินปากช่องมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
เคมีของดิน (ตารางที่ 1) พบว่ามีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูงและธาตุอาหารพืชปานกลาง จัดเป็นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินปากช่องที่ใช้ทําการทดลอง
การแปลผล (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)
ค่าพารามิเตอร์
ผลการวิเคราะห์1
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) 6.7
จัดเป็นดินกลาง (neutral)
อินทรียวัตถุ (organic matter)
2.67 เปอร์เซ็นต์
อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน
0.13 เปอร์เซ็นต์
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน
14.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ปริมาณโพแทสเซียมในดิน
79.74 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
1
ที่มา: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
การเพาะและปลูกหญ้าอะตราตัม
นําเมล็ดหญ้าอะตราตัมปลูกในถาดเพาะเมล็ดช่วงเดือนเมษายน เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 30 วัน
ให้ย้ายปลูกในกระถางเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดประมาณ 10 นิ้ว ปลูก 1 ต้นต่อกระถาง จํานวน 35 กระถาง
รดน้ําวันละ 2 ครั้ง (เช้าและเย็น) ครั้งละประมาณ 200 มิลลิลิตรต่อกระถาง อาจเพิ่มหรือลดปริมาตรจากนี้ได้
โดยดูจากสภาพต้นพืชเป็นหลัก โดยแต่ละกระถางให้รองด้วยจานรองกระถางเพื่อป้องกันการไหลออกของน้ํา
ปุ๋ยและสารพาโคลบิวทาโซลในขณะทําการทดลอง หากมีน้ําขังในจานรองกระถางให้นําน้ํากลับไปรดซ้ําอีกครั้ง
การใส่ปุ๋ย
1) ปุ๋ยรองพื้น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการให้ปุ๋ยนั้นจะนําดินประมาณ 200
กรัม ผสมกั บปุ๋ ยเคมีอัตรา 1.53 กรัม ต่ อกระถางผสมให้เข้ากั น จากนั้ นนํ าดินที่ ผ สมปุ๋ยเรี ยบร้ อยแล้ ว
ใส่ลงก้นกระถางก่อนย้ายปลูกกล้าหญ้าอะตราตัม
2) ปุ๋ยไนโตรเจน ใช้ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ปุ๋ยช่วงระยะก่อนหญ้าออกดอก
ประมาณ 1 เดือน (เดือนสิงหาคม) วิธีการให้ปุ๋ยจะแยกให้แต่ละกระถางโดยการชั่งปุ๋ยยูเรีย 0.31 กรัม
ละลายน้ํ า 100 มิ ล ลิ ลิ ต รผสมให้ เ ข้ า กั น จากนั้ น นํ า สารละลายปุ๋ ย ยู เ รี ย ไปรดให้ ห่ า งจากโคนต้ น
หญ้าอะตราตัมประมาณ 2 นิ้ว แล้วตามด้วยการรดน้ําปกติ
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ลักษณะทั่วไปของสารพาโคลบิวทาโซล
สารพาโคลบิวทาโซล (paclobutrazol, PBZ) เป็นสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจัดอยู่ใน
กลุ่ ม สารไทรอะโซล (triazole) มี สู ต รทางเคมี ว ่ า C15H20CIN3O น้ํ า หนั ก โมเลกุ ล 293.5 เป็ น ผลึ ก สีขาว
มีจุดหลอมเหลว 165 - 166 องศาเซลเซียส คงสภาพได้ทุกอุณหภูมิจนถึง 50 องศาเซลเซียส ละลายได้ดีใน
ตั ว ทํ า ละลายอิ น ทรี ย์ เช่ น เมทานอลไดคลอไรด์ อะซิ โ ตน ไซโคลเฮกซาโนน เป็ น ต้ น (อรสา, 2547)
ในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงไม้ยืนต้นด้วย จึงมีการพัฒนารูปแบบของ
สารพาโคลบิวทาโซลให้ง่ายต่อการใช้งานในแปลงปลูก โดยการผลิตเป็นสารผสมแบบผงแขวนลอยในน้ํา
(Wettable Powder, WP) ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) สารเจือจาง
(Diluents) ชนิดต่างๆ ได้แก่ ผงดิน (clay) หรือ synthetic silica เป็นต้น สารลดแรงตึงผิว (Wetting Agents)
และสารช่ ว ยในการกระจายตั ว (Dispersing Agents) (Zimdahl, 2018) จากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จาก
อินเตอร์เนตพบว่า ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ที่จําหน่ายในประเทศไทยมี 2 ระดับ คือ 10 และ 15 % WP
ซึ่งในการทดลองนี้เลือกใช้ที่ความเข้มข้น 10 %WP เนื่องจากมีความเหมาะสมในการเตรียมสารเพื่อใช้งาน
ในช่วง 0-36.75 มิลลิกรัมต่อกระถาง 10 นิ้ว หากเลือกใช้สารที่ความเข้มข้นที่ 15 %WP มีโอกาสเตรียม
สารผิดพลาดสูง เพราะต้องชั่งสารในปริมาณน้อยมาก
การเตรียมและการให้สารละลายพาโคลบิวทาโซล
วิธีการเตรียมและการให้สารพาโคลบิวทาโซล ดําเนินการดังนี้
1. ชั่งสารพาโคลบิวทาโซล 10 เปอร์เซ็นต์ ตามตารางที่ 2
2. นําสารพาโคลบิวทาโซล 10 เปอร์เซ็นต์ที่ชั่งไว้ ละลายด้วยน้ําปริมาตร 50 มิลลิลิตร ซึ่งจะเป็น
ปริ มาตรที่ ใ ห้ ใ นแต่ ละกระถางตามสิ่ งทดลองกํ าหนดไว้ หลั งจากผสมเข้ ากั น แล้ วควรใช้ ทั นที เพื่ อไม่ ไห้
สารตกตะกอน
3. จากการทดลองเบื้องต้นพบว่าการให้สารกับต้นกล้าที่อายุ 2 เดือน มีแนวโน้มการให้ผลผลิต
เมล็ดพันธุ์สูงกว่าการให้สารกับต้นกล้าที่อายุ 3 เดือน อาจเนื่องจากการให้สารกับต้นกล้าที่อายุ 2 เดือนนั้น
มี ช่ ว งระยะเวลาประมาณ 2 เดื อ นก่ อ นการออกดอก ซึ่ ง คาดว่ า สารพาโคลบิ ว ทาโซลที่ อ ยู่ ใ นต้ น หญ้ า
อะตราตัมมีปริมาณลดลงจนไม่มีผลรบกวนการออกดอกของพืช ในทางกลับกันการให้สารกับต้นกล้าที่อายุ
3 เดือน จะมีช่วงระยะเวลาประมาณ 1 เดือนก่อนการออกดอก ซึ่งสารพาโคลบิวทาโซลที่อยู่ในต้นหญ้า
อะตราตัมยังมีปริมาณสูงซึ่งสามารถรบกวนการออกดอกได้ (March et al., 2013) จึงเลือกรดสารละลาย
พาโคลบิวทาโซลรอบต้นกล้าที่มีอายุครบ 2 เดือน (เดือนมิถุนายน) โดยนับวันที่รดสารเป็นวันที่ 0 หลังได้รับ
สารพาโคลบิวทาโซล
การเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์
เริ่มคลุมช่อดอกโดยการรวบหญ้าทั้งกอ แล้วคลุมด้วยถุงตาข่ายไนล่อน เมื่อหญ้าออกดอกประมาณ
50 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเมล็ดแก่จัดให้เคาะเมล็ดในถุงตาข่าย โดยเคาะเมล็ดทุกๆ 3 วัน จนกระทั่งเมล็ดร่วง
จากช่อทั้งหมด นําเมล็ดที่ได้มาผึ่งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 3-4 วัน จนกระทั่งสังเกตว่าเมล็ดไม่จับตัวกันเป็นก้อน
ให้นํามาทําความสะอาดเบื้องต้น โดยการนําเมล็ดพันธุ์มาผึ่งที่ร่มไม่น้อยกว่า 2 วัน จากนั้นนําออกตากแดด
อีก 1-3 วัน และเกลี่ยกลับกองเมล็ดพันธุ์ทุกวันอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง จนเมล็ดแห้งสนิทซึ่งจะมีลักษณะร่วน
และเป็นเมล็ดเดี่ยวสัมผัสแล้วไม่ติดมือ จะมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นแยกเอาสิ่งเจือปนออก
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โดยใช้ตะแกรงร่อนและเป่าแยกด้วยเครื่องสีฝัด (กองอาหารสัตว์, 2547;สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 2558)
จากนั้ น ชั่ ง น้ํ า หนั ก เมล็ ด ที่ ไ ด้ แล้ ว นํ า มาคํ า นวณปรั บ เป็ น น้ํ า หนั ก เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ค วามชื้ น 10 เปอร์ เ ซ็ นต์
(ภาคผนวก) เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ในแต่ละตัวอย่างหลังจากทําความสะอาดเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จะมี
ความชื้นไม่เท่ากันและความชื้นเป็นตัวแปรที่มีผลต่อน้ําหนักของเมล็ดพันธุ์โดยตรง จึงมีความจําเป็นต้อง
คํานวณเพื่อปรับน้ําหนักเมล็ดพันธุ์ให้เป็นฐานเดียวกันที่ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ (สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2561)
ตารางที่ 2 การชั่งสารพาโคลบิวทาโซลให้ได้ความเข้มข้นต่างๆ จากสารสําเร็จรูปทางการค้า
ชั่งสารสําเร็จรูปทางการค้า
(พาโคลบิวทาโซล 10 เปอร์เซ็นต์)
(มิลลิกรัมต่อกระถาง 10 นิ้ว)
0
6.13
12.25
18.38
24.50
30.63
36.75

ปริมาณที่ต้องการ
(พาโคลบิวทาโซล 100 เปอร์เซ็นต์)
(มิลลิกรัมต่อกระถาง 10 นิ้ว)
0
0.613
1.225
1.838
2.450
3.063
3.675

การเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลความสูงของต้นหญ้าอะตราตัมที่ระยะเวลา 0 (วันที่รดสาร) 30 60 90 120 วันหลังได้รับ
สารพาโคลบิวทาโซล ข้อมูลการออกดอกได้แก่ 1) เปอร์เซ็นต์การออกดอกต่อกอ 2) วันออกดอก และ
โครงสร้างช่อดอกหญ้าอะตราตัม ได้แก่ 1) ความยาวช่อดอก 2) จํานวนแขนงช่อดอกย่อย (ค่าเฉลี่ยจํานวน
แขนงช่อดอกย่อยต่อกระถาง) 3) ความยาวแขนงช่อดอกย่อย (ความยาวเฉลี่ยของแขนงช่อดอกย่อยต่อกระถาง)
และเก็บข้อมูลผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกอ และคุณภาพเมล็ดพันธุ์
เมื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้นําตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ ประกอบด้วย น้ําหนัก 1,000 เมล็ด และความงอก โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ ISTA (ISTA, 1999)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองทางสถิ ติ โ ดยวิ ธี analysis of variance ตามแผนการทดลอง CRD
(Completely randomized design) และทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’ new
multiple range test (DMRT)

-7-

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของสารพาโคลบิวทาโซลต่อความสูงหญ้าอะตราตัม
เมื่อหญ้าอะตราตัมได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับความเข้มข้น 0-120 กรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3
และภาพที่ 1) วันที่รดสารพาโคลบิวทาโซลได้วัดความสูงเฉลี่ย (0 วัน) พบว่าหญ้าอะตราตัมมีความสูงเฉลี่ย
ในแต่ละความเข้มข้นไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 และ 60 วัน พบว่าหญ้า
อะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับความเข้มข้น 60-120 กรัมต่อไร่ มีผลทําให้ความสูงของ
หญ้าอะตราตัมลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับการไม่ได้รับสาร (0 กรัมต่อไร่) และเมื่อระยะเวลาผ่านไป
90 และ 120 วันหลังจากให้สารพาโคลบิวทาโซล พบว่าสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับความเข้มข้น 20-120
กรัม ต่อไร่ มี ผ ลทํา ให้ความสูงของหญ้ าอะตราตั ม น้อยกว่าการไม่ได้รับสารอย่ างมีนัยสําคัญ เนื่องจาก
สารพาโคลบิวทาโซลมีบทบาทในการยับยั้งการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืชในกลุ่มจิบเบอเรลลิน (gibberellins: GAs)
บริเวณเนื้อเยื่อเจริญใต้ปลายยอด (subapical meristem) โดยขัดขวางการ oxidation ของ ent-kaurenal
ไม่ให้เปลี่ยนเป็น ent- kaurenoic acid ซึ่งเป็นสารที่จะเปลี่ยนไปเป็น GAs ชนิดต่าง ๆ ทําให้พืชที่ได้รับสาร
พาโคลบิวทาโซลมีระดับความเข้มข้นของจิบเบอเรลลินลดต่ําลง (Dalziel and Lawrence, 1984; Steffen
et al., 1992) มีผลยับยั้งการแบ่งเซลล์และการยืดยาวของเซลล์ ส่งผลให้ความยาวหรือความสูงของต้นลดลง
ในที่ สุ ด (Cumming et al., 2002) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ในพื ช หลายชนิ ด เช่ น กล้ ว ยไข่
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวขาวตาแห้ง 17 หญ้า Paspalum vaginatum (สมัคร, 2536; พิมพ์นิภา และคณะ
2561; Ferrell et al., 2003) ทั้งนี้ หญ้าอะตราตัม ที่ไ ด้ รับสารพาโคลบิวทาโซลความเข้ม ข้ นสู งที่ ร ะดั บ
100-120 กรัมต่อไร่ ย่อมมีผลทําให้ยับยั้งการสังเคราะห์ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินได้มากกว่าหญ้าที่ได้รับสาร
พาโคลบิ วทาโซลที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น 20-80 กรั ม ต่ อ ไร่ ส่ ง ผลให้ ห ญ้ า อะตราตั ม มี ค วามสู ง น้ อ ยกว่ า
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพืชหลายชนิดที่แสดงให้เห็นว่าการที่พืชได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่มากขึ้น
มี แนวโน้มทํ าให้ ความสู งของพืชลดลงเมื่ อเทียบกับพืชที่ ได้รับสารในระดับต่ํ ากว่ า เช่น Camelina sativa
ข้าวสาลี หญ้า Paspalum vaginatum เป็นต้น (Ferrell et al., 2003; Kumar et al., 2012; Peng et al., 2014)
เมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มความสูง (ภาพที่ 2) โดยคํานวณหาสัดส่วนความสูงต่อช่วงเวลาต่างๆ
หลังจากหญ้าอะตราตัมได้รับสารพาโคลบิวทาโซลความเข้มข้น 0-120 กรัมต่อไร่ พบว่าหญ้าอะตราตัมที่
ได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับความเข้มข้น 20-120 กรัมต่อไร่ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 60 90 และ
120 วัน จะมีอัตราการเพิ่มความสูงที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ได้รับสารในทุกช่วงเวลา และที่ระดับ
ความเข้ ม ข้ น 100-120 กรั ม ต่ อ ไร่ จึ ง มี อั ต ราการเพิ่ ม ความสู ง น้ อ ยที่ สุ ด มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.46-0.63
เซนติเมตรต่อวันเท่านั้น ในขณะที่การไม่ได้รับสารมีค่าอยู่ระหว่าง 0.86-1.14 เซนติเมตรต่อวัน สอดคล้อง
กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องสารพาโคลบิ ว ทาโซลที่ มี ผ ลในการลดการเจริ ญ เติ บ โตทางลํ า ต้ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
และพืชตอบสนองต่อสารชนิดนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกลุ่มสาร Triazole ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชโดยตรง (plant growth regulator) (Kishore et al., 2015; Dewi et al., 2016;
Tesfahun, 2018)
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ตารางที่ 3 ผลของสารพาโคลบิวทาโซลต่อความสูงของหญ้าอะตราตัมที่ระยะเวลาต่างๆ
ความเข้มข้นของสารพา
โคลบิวทาโซล
(กรัมต่อไร่)
0
20
40
60
80
100
120
p-value

ความสูงของหญ้าอะตราตัมหลังจากได้รับสาร (เซนติเมตร)
7 มิ.ย.
7 ก.ค.
7 ส.ค.
7 ก.ย.
7 ต.ค.
1
1
1
0 วัน
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน1
41.8
76.0a
97.4a
123.6a
144.8a
44.0
73.4ab
92.0ab
100.6b
120.6b
92.0ab
101.0b
119.2b
46.2
75.0ab
46.2
69.6bc
85.2bc
105.6b
116.2b
42.4
66.8cd
82.8cd
98.4b
118.4b
73.0e
92.8b
100.4b
44.8
62.0d
44.6
63.6cd
76.8de
91.2b
101.0b
0.883
0.000
0.000
0.021
0.001

ความสูง (เซนติเมตร)

หมายเหตุ 1 = ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรแตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (P-value < 0.05)
140

0 กรัมต่อไร่

120

20 กรัมต่อไร่

100

40 กรัมต่อไร่
60 กรัมต่อไร่

80

80 กรัมต่อไร่

60

100 กรัมต่อไร่

40

120 กรัมต่อไร่

20
0

30
60
90
ระยะเวลาหลังจากที่ได้รับสาร (วัน)

120

ภาพที่ 1 แสดงความสูง (เซนติเมตร) ของหญ้าอะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับ 0-120 กรัมต่อไร่
หลังจากได้รับสารพาโคลบิวทาโซล เมื่อระยะเวลาผ่านไป 0-120 วัน

อัตราการเพิ่มความสูง (เซนติเมตร/วัน)
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4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0.86
0.91
0.93

0.64

0.61

0.63

0.61

0.80

0.76

1.14

0.98

0

20

0.96

0.58

0.63

0.66

0.62

0.65
0.78

0.67

0.54

0.81

0.57

0.63

100

120

40
60
80
ความเข้มข้นพาโคลบิวทาโซล (กรัม/ไร่)
30 วัน

60 วัน

90 วัน

0.47
0.52

0.46
0.53
0.47

120 วัน

ภาพที่ 2 แสดงอัตราการเพิ่มความสูง (เซนติเมตรต่อวัน) ของหญ้าอะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซล
ที่ระดับ 0-120 กรัมต่อไร่ หลังจากได้รับสารพาโคลบิวทาโซลเมื่อระยะเวลาผ่านไป 30-120 วัน
ผลของสารพาโคลบิวทาโซลต่อการออกดอกและโครงสร้างช่อดอกหญ้าอะตราตัม
สารพาโคลบิวทาโซลมีผลต่อการออกดอกหญ้าอะตราตัม ตามตารางที่ 4 ดังนี้
เปอร์เซ็นต์ออกดอกต่อกอ เมื่อหญ้าอะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับ 20-100 กรัมต่อไร่
มีเปอร์เซ็นต์ออกดอกต่อกอไม่แตกต่างกับการไม่ได้รับสาร (0 กรัมต่อไร่) แต่ที่ระดับความเข้มข้น 120 กรัมต่อไร่
มีผลทําให้หญ้าอะตราตัมไม่ออกดอกทั้งหมดซึ่งแตกต่ างกั บความเข้ม ข้นระดับอื่น ๆ อย่างมีนัยสําคัญ
สอดคล้องกันงานวิจัยของภาสันต์และคณะ (2557) พบว่าการให้สารพาโคลบิวทาโซลปริมาณ 0.5-3.0
มิลลิกรัมต่อต้น มีผลในการยับยั้งการเกิดตาดอกของต้นสับปะรดอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับต้นที่ไม่ได้รับสาร
ซึ่งการได้รับสารพาโคลบิวทาโซลในระดับที่มากเกินไปจะมีผลทําให้พืชไม่สามารถออกดอกได้ เนื่องจากสาร
พาโคลบิวทาโซลไปยับยั้งการสังเคราะห์ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีปริมาณจิบเบอเรลลิน
ในพืชต่ําจนไม่สามารถกระตุ้นให้ตายอดพัฒนาเป็นตาดอกได้ (Wahyuni et al., 2011)
วันออกดอกของหญ้าอะตราตัมไม่มีความแตกต่างทางสถิติทั้งในกลุ่มที่ได้รับสารและไม่ได้ส าร
พาโคลบิวทาโซล โดยมีวันออกดอกอยู่ระหว่าง 179-181 วันหลังเพาะเมล็ด โดยการศึกษาครั้งนี้หญ้า
อะตราตัมออกดอกระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์เสร็จสิ้นในวันที่ 25 ตุลาคม
สอดคล้องกับการทดลองของ Hare et al. (2001) ที่ศึกษาวิธีและช่วงเวลาในการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า
อะตราตัม พบว่าหญ้าอะตราตัมออกดอกทั้งหมดประมาณวันที่ 23 กันยายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ด
พันธุ์โดยการเคาะช่อดอกเสร็ จสิ้นในวันที่ 22 ตุลาคม และใกล้เคียงกับคําแนะนํ าของกองอาหารสัต ว์
(2545) ที่ให้รายละเอียดว่าหญ้าอะตราตัมที่ผลิตเมล็ดพันธุ์นั้นจะออกดอกประมาณเดือนกันยายน และเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม ทั้งนี้พืชที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซลมักไม่มีผลต่อช่วงเวลา
เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (Tukey, 1985; Lolaei et al., 2013)
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สารพาโคลบิวทาโซลมีผลต่อโครงสร้างช่อดอกหญ้าอะตราตัม ตามตารางที่ 4 ดังนี้
ความยาวช่อดอก เมื่อหญ้าอะตราตัมได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับ 20-100 กรัมต่อไร่ มีผลให้
ความยาวช่อดอกลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับการไม่ได้รับสาร ซึ่งสารพาโคลบิวทาโซลมีผลในการ
ควบคุมความยาวช่อดอกให้สั้นลง (Yadav et al., 2005) เนื่องจากสารพาโคลบิวทาโซลจะยับยั้งการสังเคราะห์
ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินพืช มีผลให้เซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ที่กําลังพัฒนามีการขยายขนาดของเซลล์ที่เกิดใน
ทิ ศทางเดี ยวกั นลดลง (inhibited cell elongation) ส่ งผลให้ ช่ อดอกสั้นลงในที่ สุ ด (March et al., 2013;
Tesfahun, 2018)
จํานวนแขนงช่อดอกย่อย เมื่อหญ้าอะตราตัมได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับ 20-80 กรัมต่อไร่
มีผลทําให้จํานวนแขนงช่อดอกย่อยไม่แตกต่างอย่างนัยสําคัญกับการที่ไม่ได้รับสาร ในขณะที่การได้รับสาร
พาโคลบิวทาโซลที่ระดับ 100 กรัมต่อไร่ ส่งผลให้จํานวนแขนงช่อดอกย่อยลดลงอย่างมีนัยสําคัญกับระดับ
ความเข้มข้นอื่นๆ ผลของสารพาโคลบิวทาโซลต่อจํานวนแขนงช่อดอกย่อยนี้มีผลกับพืชหลายชนิด แม้ว่าจะ
เป็นพืชต่างชนิดกันแต่ยังคงส่งผลต่อจํานวนแขนงช่อดอกย่อยในทิศทางเดียวกัน เช่น Lupinus varius Allium cepa
พั นธุ์ Taherpuri และ Consolida orientalis เป็นต้ น (Karaguzel et al., 2004; Ashrafuzzaman et al., 2009;
Mansuroglu et al., 2009) สารพาโคลบิวทาโซลมีผลในการยับยั้งการพัฒนาโครงสร้างของดอกด้วย เช่น
จํานวนช่อดอก จํานวนแขนงช่อดอก จํานวนดอกย่อย จึงสามารถใช้ในการควบคุมการออกดอกของหญ้าสนาม
เช่น Paspalum vaginatum ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Wahyuni et al., 2011; March et al., 2013)
ความยาวแขนงช่อดอกย่อย เมื่อหญ้าอะตราตัมได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับ 20-100 กรัมต่อไร่
พบว่าความยาวแขนงช่อดอกย่อยไม่แตกต่างอย่างนัยสําคัญกับการที่ไม่ได้รับสาร
ตารางที่ 4 ข้อมู ลการออกดอก โครงสร้ า งของช่ อ ดอก ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกอ และคุณภาพเมล็ดพันธุ์
หญ้าอะตราตัม เมื่อได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับต่างๆ
ความเข้มข้นสาร
พาโคลบิวทาโซล
(กรัมต่อไร่)

เปอร์เซ็นต์
ออกดอก
ต่อกอ
(%)1

วันออก
ดอก
(วัน)2

ความยาว
ช่อดอก
(เซนติเมตร)1

จํานวน
แขนงช่อ
ดอกย่อย
(แขนง)1

ความยาว
แขนงช่อ
ดอกย่อย
(เซนติเมตร)

ผลผลิต
เมล็ดพันธุ์
ต่อกอ
(กรัม) 1

น้ําหนัก
1,000
เมล็ด
(กรัม)

ความ
งอก
(%)1

0
20
40
60
80
100
120
p-value

52.7a
47.6a
44.4a
50.0a
49.5a
43.7a
0.0b
0.023

179
179
181
180
181
181
DA
0.276

80.0a
65.3b
64.7b
66.3b
67.7b
58.7b
DA
0.019

7.0a
6.7a
7.7a
7.3a
7.0a
5.3b
DA
0.034

12.7
11.2
11.8
12.3
11.9
12.7
DA
0.513

7.4a
7.6a
7.9a
6.3a
6.0ab
3.8b
DA
0.028

3.25
3.21
3.19
3.16
3.18
3.22
DA
0.767

79
85
85
85
87
82
DA
0.072

หมายเหตุ 1 = ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรแตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (P-value < 0.05)
2
= นับหลังจากวันที่เพาะเมล็ดถึงวันที่ออกดอก
DA = data not available (เนื่องจากหญ้าอะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับความเข้มข้น 120 กรัมต่อไร่
ไม่ออกดอกในทุกซ้ํา จึงไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์ทางสถิติ)
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ผลของสารพาโคลบิวทาโซลต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกอของหญ้าอะตราตัม
หญ้าอะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซล 100 กรัมต่อไร่ (ตารางที่ 4) มีผลทําให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ต่อกอน้อยกว่าการไม่ได้รับสารและการได้รับสารที่ระดับความเข้มข้น 0-60 กรัมต่อไร่ อย่างมีนัยสําคัญและ
ระดับความเข้มข้นนี้ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกอเพียง 3.8 กรัม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจํานวนแขนงช่อดอกย่อยที่
น้อยกว่าระดับความเข้มข้นอื่นๆ อย่างมีนัยสําคัญ จึงส่งผลให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกอน้อยลง และสอดคล้อง
กับการศึกษาของรัตนาภรณ์ (2539) และ EI-Sayed (1991) พบว่าการให้สารพาโคลบิวทาโซลกับถั่วแขกใน
ระดับที่มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีผลทําให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์น้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งลดลงจาก
การไม่ได้รับสารมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ หรือในการศึกษาของ Kumar et al. (2012) พบว่าต้น Camelia sativa
ที่ได้สารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับ 125 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลดจากการไม่ได้รับสารอย่าง
มีนัยสําคัญ จากที่กล่าวมาการที่พืชได้รับความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทาโซลในระดับสูงและไม่เหมาะสมใน
แต่ละชนิดพืช จะรบกวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินที่รุนแรง จึงมีผลทําให้พืชออกดอกน้อยและ
ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่ํา (Wahyuni et al., 2011; March et al., 2013) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองนี้ที่พบว่า
เมื่อหญ้าอะตราตัมได้รับสารพาโคลบิวทาโซล 100 กรัมต่อไร่มีผลทําให้ผลิตต่อกอลดลง และการที่ได้รับสารนี้
ที่ระดับ 120 กรัมต่อไร่ ส่งผลให้หญ้าอะตราตัมไม่ออกดอกและไม่ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกอด้วย
ผลของสารพาโคลบิวทาโซลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม
หญ้าอะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซลที่ระดับ 20-100 กรัมต่อไร่ (ตารางที่ 4) ไม่มีผลทําให้
น้ําหนัก 1,000 เมล็ดและความงอก แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการไม่ได้รับสาร (0 กรัมต่อไร่) แต่ค่าความ
งอกของเมล็ดหญ้าอะตราตัมมีแนวโน้มสูงกว่าการไม่ได้รับสาร อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติของสารพาโคลบิวทาโซล
มีผลต่อการเจริญด้านการโครงสร้างสืบพันธุ์ในระยะออกดอกและติดเมล็ดจะชักนําทําให้เกิดการเคลื่อนย้าย
และเก็บสะสมสารต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต ต่างไปจากเดิมโดยมีการสะสมที่ผลและเมล็ดมากยิ่งขึ้น จึงเป็น
สาเหตุให้เมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัมมีการงอกที่ดีขึ้นได้ (Yadav et al., 2005 Hua et al., 2014)

สรุปผลทดลอง
1) หญ้าอะตราตัมที่ได้รับสารพาโคลบิวทาโซลความเข้มข้น 20-80 กรัมต่อไร่ มีความเหมาะสมใน
การควบคุมความสูงในช่วงออกดอก และระดับความเข้มข้น 20 กรัมต่อไร่มีความเหมาะสมมากที่สุดเพราะ
ปริมาณสารที่พืชได้รับน้อยกว่า แต่ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกอและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างจากการใช้
ความเข้มข้นในระดับอื่นๆ
2) ไม่ควรใช้สารพาโคลบิวทาโซลความเข้มข้นมากกว่า 80 กรัมต่อไร่ เพราะทําให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ลดลงและการได้รับสารความเข้มข้น 120 กรัมต่อไร่จะยับยั้งการออกดอก

ข้อเสนอแนะ
การผลิตหญ้าอะตราตัมต้นเตี้ยและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องทดสอบกับ
แปลงขนาดใหญ่ เพื่อเก็บข้อมูลความสูง วันออกดอก ความยาวช่อดอก จํานวนแขนงช่อดอกย่อย ความยาว
แขนงช่อดอกย่อย น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ความงอก และผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ซ้ําอีกครั้ง เพื่อให้ได้ทราบผล
การตอบสนองของหญ้ า อะตราตั ม ต่ อ สารพาโคลบิ ว ทาโซลอย่ า งแท้ จ ริ ง ในระดั บ แปลงขนาดใหญ่
เพื่อประเมินการนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
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ภาคผนวก

C

B
A

ภาพที่ 1 แสดงช่อดอกของหญ้าสกุล Paspalum
A) แสดงความยาวช่อดอก (inflorescence)
B) แสดงแขนงช่อดอกย่อย (primary branch)
C) ความยาวแขนงช่อดอกย่อย (the length of primary branch)
สูตรคํานวณเปอร์เซ็นต์ช่อดอกต่อกอ =
สูตรคํานวณอัตราการเพิ่มความสูง =

จํานวนต้นที่ออกดอกใน 1กระถาง
จํานวนต้นทั้งหมดใน 1 กระถาง

×100

ความสูงของหญ้าที่ระยะเวลา 30 60 90 หรือ 120 วัน - ความสูงเริ่มต้น

สูตรคํานวณน้ําหนักเมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 10 % =

ระยะเวลา (30 60 90 หรือ 120 วัน)
น้ําหนักเมล็ดพันธุท์ ี่ชั่งได้ (กรัม) × [100 - ความชื้นที่วัดได้ (%)]
[100 - 10 (%)]

