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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาการขยายพนัธุ์พืช โดยไดท้ าการปักช ากา้นใบตน้หูหมี (Epithema saxatile Blume) ที่ใชส้าร
ควบคมุการเจริญเติบโตในการกระตุน้ใหเ้กิดรากคือจุ่มฮอรโ์มนในกลุม่ออกซินไดแ้ก่ IBA 14.8 µM นาน 30 นาที ทดสอบ
ความเหมาะสมใชว้ัสดุปักช า 8 สูตร คือ สูตรที่ 1 ทราย, สูตรที่ 2 เพอรไ์ลท์, สูตรที่ 3 ดินส าเร็จส าหรบัปักช า, สูตรที่ 4 
ทราย:เพอรไ์ลท,์ สตูรที่ 5 ทราย:ดินส าเร็จส าหรบัปักช า, สตูรที่ 6 เพอรไ์ลท:์ดินส าเร็จส าหรบัปักช า, สตูรที่ 7 ทราย:เพอร์
ไลท:์ดินส าเรจ็ส  าหรบัปักช า และ สตูรที่ 8 ทราย:เพอรไ์ลท ์ไมเ่ติมฮอรโ์มน อตัราสว่น 1, 1:1 และ 1:1:1 เป็นเวลา 4 สปัดาห ์
พบวา่ในสตูรที่ 4 ทราย:เพอรไ์ลท ์อตัราสว่น 1:1 มีผลท าใหก้า้นใบพืชหหูมี มีอตัราการรอดที่ดีที่สดุอยูท่ี่ 25 เปอรเ์ซนต ์ 
 
ค าส าคัญ : การปักช า, หหูมี, Epithema saxatile Blume 

Abstract 

  The study of suitable on leaf cutting of Epithema saxatile Blume was dipped with 14.8 µM 

Indolebutyric acid (IBA) for 30 min and planting in difference eight formulars material such as sand, perlite, 

soil, sand: perlite (1:1), sand: soil (1:1), perlite: soil (1:1), sand: perlite: soil (1:1:1) and sand: perlite (1:1) was 

not supplemented plant growth regulator for 4 weeks.  The result found E. saxatile leaf cutting that planted on 

sand:perlite (1:1) was the best formular and show the highest of survival rate (25%) 
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1.บทน า 

 หหูมี (Epithema saxatile Blume) เป็นพืชสกลุรวงผึง้ (Epithema)  จดัอยูใ่นวงศช์าฤๅษี (Gesneriaceae) มกัพบเจรญิในที่รม่ มี

ความชืน้ บรเิวณน า้ตก หรอืบรเิวณปากถ า้ของพืน้ที่เขาหินปนู (Bransgrove and Middleton, 2015) เป็นพืชลม้ลกุล  าตน้อวบน า้ แผ่นใบสี

เขียว มีชอ่ดอกเป็นเอกลกัษณ ์มีดอกย่อยสีมว่งอมน า้เงินเรยีงชิดกนัคลา้ยรวงผึง้ ดอกจะทยอยบาน มีชว่งการออกดอกบานเป็นเดือน ลกัษณะ

ตน้หหูมี ดงัแสดงในภาพที่ 1 มีลกัษณะที่สามารถน าไปพฒันาเป็นไมก้ระถางเพื่อเป็นไมด้อกไมป้ระดบัได ้(ปราณี และ วิไลวรรณ, 2553) ซึง่

การขยายพนัธุพ์ืชมีทัง้การขยายพนัธุแ์บบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศ เชน่ การปักช า การตอนก่ิง การเสียบยอดและอีกมากมาย รวมถึงการ

ขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช ส  าหรบัวิธีการปักช าเป็นวธีิการขยายพนัธุพ์ืชที่สามารถท างา่ย ซึง่พืชแตล่ะชนิดก็ตอบสนองตอ่การ

ขยายพนัธุไ์ดด้ีไมเ่ทา่กนั ดงันัน้การศกึษาวิธีการขยายพนัธุท์ี่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมจ านวนชิน้สว่นพืชส  าหรบัผลิตตน้พนัธุไ์วใ้ชง้านวิจยัดา้นอ่ืนๆ นัน้ 

จงึจ าเป็นตอ้งมีการศกึษาการปักช าเพือ่เป็นการขยายพนัธุใ์นพืชหหูมี อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางการอนรุกัษพ์นัธุพ์ืชหหูมี ส  าหรบัการผลิตตน้เพ่ือน า

กลบัคืนสูธ่รรมชาติตอ่ไปได ้ 

 
    
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แสดงลกัษณะใบ ดอก ตน้หหูมี 
 
2. วิธีการ 
 ตดักา้นใบหหูมีใหเ้หลือ 1-2 เซนติเมตร น ากา้นใบจุม่ลงใน IBA 14.8 ตามรายงานการวิจยัของ Jinfeng et al. (2012)  เป็นเวลา 30 
นาที จากนัน้น าใบหหูมีลงปักช าในวสัดปุลกูที่มีการเตรียมผสมวสัดปุลกูโดยมีอตัราส่วนต่างๆ (ตารางที่ 1) โดยเตรียมวสัดปุลกูที่ผสมไวแ้ลว้
ตามอตัราสว่นบรรจใุสถ่าดหลมุขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1.5 นิว้ ท  าการรดน า้ถาดหลมุที่ใชปั้กช าใหชุ้ม่ วางถาดปักช าใบหหูมีในเรือนเพาะช า ที่
มีอณุหภมิู 20-30 °C ความชืน้ 60-95 % และท าการรดน า้ทกุวนั ตรวจความเปลี่ยนแปลงของกา้นใบที่ท  าการปักช า เก็บผลอตัราการรอดชีวิต 
และบนัทกึผลการเปลี่ยนแปลงทกุสปัดาห ์เป็นเวลา 4 สปัดาห ์ 
 

ตารางที ่1  แสดงสตูรวสัดปัุกช าที่ใชใ้นการทดลองศกึษาผลของอตัราการรอดชีวิตของการปักช ากา้นใบพืชหหูมีบนวสัดปัุกช าที่เหมาะสม 
สูตรที่ วัสดุปักช า อัตราส่วน 
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ทราย 
เพอรไ์ลท ์
ดินส าเรจ็ส  าหรบัปักช า 
ทราย:เพอรไ์ลท ์
ทราย:ดินส าเรจ็ส  าหรบัปักช า 
เพอรไ์ลท:์ดินส าเรจ็ส  าหรบัปักช า 
ทราย:เพอรไ์ลท:์ดินส าเรจ็ส  าหรบัปักช า 
ทราย:เพอรไ์ลท ์(ชดุควบคมุที่ไมมี่การแช ่IBA) 

1 
1 
1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1:1 
1:1 

  



3. ผลและอภปิราย  
 หลงัจากท าการปักช ากา้นใบพืชหหูมี (E. saxatile Blume)  เป็นเวลา 4 สปัดาห ์ พบวา่ เม่ือปักช าชิน้สว่นกา้นใบหหูมีในวสัดปัุกช า
สตูรที่ 1 (ทราย) สตูรที่ 2 (เพอรไ์ลท)์ สตูรที่ 3 (ดินส าหรบัปักช า) พบวา่ไมมี่อตัราการรอดชีวิตเลย จะมีการตาย 100 %  สว่นชิน้สว่นกา้นใบหู
หมีที่ปักช าในวสัดปัุกช าสตูรที่ 7 (ทราย : เพอรไ์ลท ์: ดินส าเรจ็ส  าหรบัปักช า) และสตูรที่ 8 (ทราย:เพอรไ์ลท)์ มีอตัราการรอดชีวิต 8.3% 
นอกจากนีย้งัพบวา่เม่ือปักช ากา้นใบหหูมีในวสัดปัุกช าสตูรที่ 4 (ทราย:เพอรไ์ลท)์ มีอตัราการรอดชีวิตสงูที่สดุเฉลีย่ 25 เปอรเ์ซ็นตเ์ม่ือเปรยีบ
เที่ยบกบัการปักช าในวสัดอ่ืุนๆ เน่ืองจากทรายและเพอรไ์ลทท์ี่เป็นวสัดปัุกช า มกัมีการระบายน า้และอากาศไดด้ีจงึท  าใหพ้ืชมีอตัราการรอดที่ดี 
(ภาพที่ 2) ซึง่สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Jinfeng et al. (2012) การขยายพนัธุพ์ืช  Primulina tabucum Hance โดยการปักช ากา้นใบ  และ
เน่ืองจากทรายและเพอรไ์ลทช์ว่ยลดความรอ้นไดด้ี จงึท าใหก้ารเกิดรากและมีอตัราการรอดชีวิตดีที่สดุ  แต ่Exadaktylou et al. (2009) 
รายงานวา่ทรายหรอื เพอรไ์ลท ์ที่น  ามาใชใ้นการทดลองเป็นวสัดแุบบเดี่ยวจะสง่ผลใหเ้กิดรากอยูใ่นระดบัต ่า เหตผุลคือมีความชืน้สงูมากและ
ระบายน า้ไมด่ี จงึงา่ยตอ่การติดเชือ้โรคซึง่เม่ือเทียบกบัเพอรไ์ลทแ์ลว้ การระบายน า้ไดด้ีกวา่แตใ่นเพอรไ์ลทม์กัมีน า้หนกัเบา จงึไมมี่เสถียรภาพ  
(Hartman et al. 2002) จากการปักช าใบหหูมี พบวา่การขยายพนัธุโ์ดยการปักช าเป็นวิธีการขยายพนัธุพ์ืชแบบดัง้เดิม ซึง่เป็นปัจจยัส  าคญัที่มี
ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปักช าของพืชหลายชนิด สว่นผสมของวสัดปุลกูที่หมาะสมจะชว่ยในการระบายน า้และอากาศรกัษาความชืน้ไดด้ ีไม่
ก่อใหเ้กิดน า้ขงัซึง่จะสง่ผลใหก้ารขยายพนัธุเ์กิดประสิทธิภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานทดลองของ Exadaktylou et al., 2009 ไดท้  าการปักช าเชอรี่
โดยใชว้สัดปุลกูเพอรไ์ลทแ์ละพีทมอส อตัราสว่น (1:1) หรอืเม่ือน าเพอรไ์ลทว์างดา้นลา่งจะชว่ยลดความรอ้นท าใหเ้กิดรอ้ยละรากไดด้ีทีส่ดุ 
ส  าหรบัการปักช าจากกา้นใบมีการประสบความส าเรจ็สงูโดยการสืบพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศส าหรบัพืชในวงศ ์Gesneriaceae และวงศ ์
Begoniaceae ตวัอยา่งเชน่แอฟรกินัไวโอเล็ต (Hartman et al., 2002) ในความแตกตา่งกนัของพืน้ผิววสัดปุลกูสง่เสรมิใหก้ารเกิดรากที่ดีใน
สายพนัธุข์องไมย้ืนตน้ (Santelices and Cabello, 2006) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2 แสดงอตัราการรอดชีวิตของการปักช ากา้นใบพืชหหูมี บนวสัดปุลกูชนิดตา่ง ๆ เป็นเวลา 4 สปัดาห ์
 
 
 
 
 
 
 



 4. บทสรุป            
 จากผลการทดลองสามารถสรุปไดว้่า วสัดุที่เหมาะสมต่ออตัราการรอดชีวิตในพืชหูหมี ที่จุ่มฮอรโ์มน IBA ความเขม้ขน้ 14.8 µM 
จากนัน้ปักช าในสตูรที่ 4 ที่ใชท้รายและเพอรไ์ลทอ์ตัราส่วน 1:1 กา้นใบของพืชที่ปักช าในระยะเวลา 4 สปัดาห ์มีอตัราการรอดชีวิตอยู่ที่ 25% 
ซึง่สงูที่สดุเม่ือเทียบกบัการปักช าในวสัดปัุกช าในแบบอ่ืนๆ 
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