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ขอบเขตการวจัิย 

ศึกษาผลของแสงและอุณหภูมิต่อการจริญเติบเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์       
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วธีิการวจัิย 

การทดลองผลของความยาววนัต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  มี 3 กรรมวธีิคือ ความยาววนั 8  12 และ16 ชัว่โมง 
กรรมวธีิละ 10 ซ ้ า  

การทดลองผลของความเขม้แสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4กรรมวธีิ (ไม่พรางแสง พรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์พรางแสง 
50 เปอร์เซ็นต ์และพรางแสง 75 เปอร์เซ็นต)์  แต่ละกรรมวิธีมีจ  านวน 10 ซ ้ าต่อกรรมวธีิ  

การทดลองผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 
3 กรรมวธีิๆ  ละ 5 ซ ้ า คือใหต้น้ไดรั้บอุณหภูมิ 20  25 และ 30 องศาเซลเซียส  
ผลการวจัิย 
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จากการศึกษาผลของความยาววนัต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์
พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 ชัว่โมง มีการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ล า
ตน้ใตดิ้นมากท่ีสุด ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง มีน ้ าหนกัสดช่อดอก กา้นช่อดอก และกาบใบ
มากท่ีสุด ความยาววนัไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นความยาวและความกวา้งกา้นช่อดอก  
น ้าหนกัแหง้กา้นช่อดอก และน ้าหนกัสดราก   

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ จากการ
ทดลองพบวา่ ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสงไม่มีการออกดอก ตน้ท่ีพรางแสงทุกระดบัมีความกวา้ง
และความยาวใบมากกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสง ส่วนตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์มี
ความยาวกา้นดอก ความสูงและน ้าหนกัสดใบมากท่ีสุด ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 และ 75 
เปอร์เซ็นต ์ มีน ้าหนกัสดรากมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบวา่ การพรางแสงไม่มีผลต่อขนาดช่อดอก 
จ านวนดอกต่อช่อ ความกวา้งกา้นช่อดอก จ านวนใบ ความเขม้สีใบ น ้าหนกัสดของช่อดอก และ
กา้นช่อดอก  น ้าหนกัแหง้ของช่อดอก กา้นช่อดอก หวั และราก  

ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีความ
ยาวกา้นช่อดอก น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ใบมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบวา่อุณหภูมิ ไม่มีผลต่อ
ความกวา้งกา้นช่อดอก น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้กา้นช่อดอก ช่อดอก หวั กาบใบ  และราก  
วจิารณ์ 

จากการศึกษาผลของความยาววนัต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์
พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 ชัว่โมง มีการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ล า
ตน้ใตดิ้นสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง มีน ้าหนกัสดช่อดอก กา้นช่อดอก 
และกาบใบสูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโตในกรรมวธีิอ่ืน ความยาววนัไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้น
ความยาวและความกวา้งกา้นช่อดอก  น ้าหนกัแหง้กา้นช่อดอก และน ้าหนกัสดราก   

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์
พบวา่ ในช่วงท่ีพืชออกดอก พบวา่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท าใหต้น้มีความยาวกา้น
ช่อดอก และน ้าหนกัสดใบสูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโตในกรรมวธีิอ่ืน อาจเน่ืองมาจากอุณหภูมิมีผลต่อ
การเคล่ือนยา้ยไซโตไคนิน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนส่งผลใหอุ้ณหภูมิรากสูงข้ึนดว้ยการเคล่ือนยา้ยไซโต
ไคนินข้ึนสู่ส่วนบนของยอดไดเ้ร็วกวา่ท่ีอุณหภูมิต ่า ไซโตไคนินเป็นฮอร์โมนท่ีมีหนา้ท่ีกระตุน้การ
แบ่งเซล เม่ือไซโตไคนินข้ึนสู่ส่วนบนของยอดไดเ้ร็วข้ึนจึงมีการกระตุน้ให้เน้ือเยือ่บริเวณปลายยอด
ท าใหส่้วนของยอดหรือช่อดอกมีการขยายตวัยดืยาวไดดี้ข้ึน ท าใหมี้ความยาวกา้นช่อดอกมากข้ึน
ดว้ย รวมทั้งมีการะกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างใบมากข้ึน จึงท าใหมี้น ้าหนกัใบสูงกวา่ตน้ท่ีไดรั้บ
อุณหภูมิต ่า (Skene and Kerridge, 1967)  
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ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ พบวา่ ตน้ท่ี
ไม่ไดรั้บการพรางแสง ไม่มีการออกดอกอาจเน่ืองมาจากในสภาพความเขม้แสงสูงมีปริมาณรังสีอิน
ฟาเรดสูง ท าใหเ้กิดความร้อนสูง ท าใหเ้น้ือเยื่อตายหรือชกัน าใหเ้กิดสภาวะ Drought injury (สม
เพียร, 2528)   

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง ใหคุ้ณภาพดอกดีท่ีสุด การพรางแสง ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการ
พรางแสงไม่มีการออกดอก ส่วนตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์ท าใหต้น้มีการเจริญเติบโต
และการออกดอกท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด อุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส ท าใหต้น้มีการเจริญเติบโตและการออกดอกท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 
 

 
EXECUTIVE SUMMARY 

 
Project Title :   Effect of  Light and Temperature on Growth and Flowering of Blood lily 

(Haemanthus multiflorus) 
Investigators :    

1. Rungnapa changjeraja 
2. Sunti  changjeraja 
3. Phongyuth nualbunreang 

Project Period :    12 months  from   Janurary   to  December 2014   
Objectives :   
1. To study the effect of light on the growth and flowering of that of Blood lily 
2. To study the effect of temperature on the growth and flowering of Blood lily 
 
Scope of Research :  

Effects of light and temperature on the growth and flowering of that sun from planting 
until flowering. 
Methodology :  
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Effect of day length on growth and flowering of Blood lily were designed as completely 
randomized design with 3 treatments (8  12 and 16 hrs). There were 10 replications per treatment. 

Effect of shading on growth and flowering were designed as completely randomized 
design with 4 treatments (no shading, 25% saran shading, 50% shading and 75% shading. There 
were 10 replications per treatment.  

Effect of temperature on growth and flowering were designed as completely randomized 
design with 3 treatments (20  25 and 30 ๐C). There were 10 replications per treatment.  

 
 Results :  
 

Effect of day length on growth and flowering of Blood lily showed that the plants were 
grown at 8 hrs gave the highest of fresh and dry weight of bulb. The plants were grown at 12 hrs 
gave the highest of fresh weight of inflorescence and stalk. In addition, day length did not affect 
on width and length of inflorescence stalk, fresh weight of fibrous root and dry weight of 
inflorescence. 

Effect of shading on growth and flowering showed that the plants were not shading does 
not flowering. leaf length and leaf width in shaded plants were higher than those in not shaded 
plants. The plants were grown at 25% shading gave the highest of stalk length, height and fresh 
weight of leaves. The plants were grown at 25 and 75% shading gave the highest of fresh weight 
of roots. In addition, shading did not affect on inflorescence size, number of floret to 
inflorescence, width of inflorescence stalk, number of leaves, the quantifications of leaf greenness 
(SPAD), fresh weight of inflorescence and stalk and dry weight of inflorescence and stalk, bulb 
and fibrous root. 
 Effect of temperature on growth and flowering showed that plants were grown at 30 ๐C  
gave the highest of stalk length, fresh and dry weight of leaves. In addition, temperature did not 
affect on stalk size, fresh and dryweight of inflorescence and stalk bulb and fibrous root. 
 
Discussion : 

Effect of day length on growth and flowering of Blood lily showed that the plants were 
grown at 8 hrs gave the highest of fresh and dry weight of bulb. The plants were grown at 12 hrs 
gave the highest of fresh weight of inflorescence and stalk. In addition, day length did not affect 
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on width and length of inflorescence stalk, fresh weight of fibrous root and dry weight of 
inflorescence 

The plants were grown at 30 ๐C gave the higher of stalk length, fresh weight and dry 
weight of leave probably because of temperature affects of moving cytokinin. When the 
temperature rises causing temperatures to rise with roots, Cytokinin of moving up to the top of the 
peak faster than at lower temperatures. Cytokinin, a hormone that stimulates cell division. When 
cytokinin up to the top of the peak faster, thus stimulating the tissue around the top portion of the 
balance or inflorescence expansion extends better gave the peduncle length increases and to 
stimulate the the creation of leaves that the weight of leaves  higher than the low temperature. 
(Skene and Kerridge, 1967)  

Effect of shading on growth and flowering,  the result showed that the plants were not 
shading does not flowering. Probably because of high light intensity in have high infrared 
radiation causing high heat. Resulting in tissue death or induction to the state Drought injury.  

 
Conclusion 
 The plants were grown at 12 hrs gave the highest flower quality. Shading,  the plants 
were not shading does not flowering. The plants were grown at 25% shading gave the highest of 
flower quality. The plants were grown at 30 ๐C  gave the highest of flower quality. 
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ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทติย์ 
 

รุ่งนภา ช่างเจรจา สันติ ช่างเจรจา พงศย์ทุธ นวลบุญเรือง 
 

บทคัดย่อ 
 

จากการศึกษาผลของความยาววนัต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  มี 3 กรรมวธีิคือ ความยาววนั 8  12 และ16 ชัว่โมง กรรมวธีิละ 
10 ซ ้ า พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 ชัว่โมง มีการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัสดและน ้าหนกั
แหง้ล าตน้ใตดิ้นมากท่ีสุด ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง มีน ้าหนกัสดช่อดอก กา้นช่อดอก และ
กาบใบมากท่ีสุด ความยาววนัไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นความยาวและความกวา้งกา้นช่อ
ดอก  น ้าหนกัแหง้กา้นช่อดอก และน ้าหนกัสดราก   

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ มี 4กรรมวธีิ (ไม่พรางแสง พรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์ พรางแสง 50 เปอร์เซ็นต ์ และพราง
แสง 75 เปอร์เซ็นต)์  โดยใชซ้าแลนสีด าท่ีมีความเขม้แสงแตกต่างกนัและวดัระดบัความเขม้แสงดว้ย 
Lux meter แต่ละกรรมวธีิมีจ านวน 10 ซ ้ าต่อกรรมวธีิ จากการทดลองพบวา่ ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพราง
แสงไม่มีการออกดอก ตน้ท่ีพรางแสงทุกระดบัมีความกวา้งและความยาวใบมากกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บ
การพรางแสง ส่วนตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์ มีความยาวกา้นดอก ความสูงและ
น ้าหนกัสดใบมากท่ีสุดคือ 29.83 เซนติเมตร 68.00 เซนติเมตร และ 12.57 กรัม ตามล าดบั ตน้ท่ี
ไดรั้บการพรางแสง 25 และ 75 เปอร์เซ็นต ์มีน ้าหนกัสดรากมากท่ีสุดคือ 12.74 และ 11.72 กรัม ใน
ส่วนของใบ ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสงมีปริมาณไนโตรเจนนอ้ยท่ีสุด ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 
เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างมากท่ีสุด มีค่า 249.10  มิลลิกรัมต่อกรัม
ของน ้าหนกัแหง้ ในส่วนของหวั ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีคาร์โบไฮเดรตท่ี
ไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างมากท่ีสุด มีค่า 368.61 และ 352.06  มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแห้ง 
ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ การพรางแสงไม่มีผลต่อขนาดช่อดอก จ านวนดอกต่อช่อ ความกวา้ง
กา้นช่อดอก จ านวนใบ ความเขม้สีใบ น ้าหนกัสดของช่อดอก และกา้นช่อดอก  น ้าหนกัแหง้ของช่อ
ดอก กา้นช่อดอก หวั และราก ปริมาณไนโตรเจนในส่วนของช่อดอก กา้นช่อดอก หวัและราก 
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในส่วนของช่อดอก ใบ และราก 

ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก การวางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design มี 3 กรรมวธีิๆ  ละ 10 ซ ้ า คือใหต้น้ไดรั้บอุณหภูมิ 20  25 และ 30 
๐C พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 ๐C มีความยาวกา้นช่อดอก น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ใบ และ
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คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในส่วนของ หวั และช่อดอก มากกวา่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ
อ่ืนๆ ส่วนตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของกาบใบมากท่ีสุด 
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 20 และ 25๐C  มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของช่อดอก และ กา้นช่อดอกมาก
ท่ีสุด ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 20๐C  มีปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในส่วนของกาบใบมากท่ีสุด 
นอกจากน้ียงัพบวา่อุณหภูมิกลางคืน ไม่มีผลต่อความกวา้งกา้นช่อดอก น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้
กา้นช่อดอก ช่อดอก หวั กาบใบ  และราก ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของหวั ปริมาณไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสในส่วนของหวั กาบใบ ช่อดอก และ กา้นช่อดอก ปริมาณโพแทสเชียมและ
แมกนีเซียมในส่วนของหวั ช่อดอก และกา้นช่อดอก 
 
ค าส าคัญ : วา่นแสงอาทิตย ์ความยาววนั การพรางแสง อุณหภูมิ การออกดอก 
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Effect of  Light and Temperature on Growth and Flowering of Blood lily (Haemanthus 
multiflorus) 

Rungnapa changjeraja  Sunti  changjeraja Phongyuth nualbunreang 
 

Abstract 
Effect of day length on growth and flowering of Blood lily (Haemanthus multiflorus), 

The experiments were designed as completely randomized design with 3 treatments (8  12 and 16 
hrs). There were 10 replications per treatment. The result showed that the plants were grown at 8 
hrs gave the highest of fresh and dry weight of bulb. The plants were grown at 12 hrs gave the 
highest of fresh weight of inflorescence and stalk. In addition, day length did not affect on width 
and length of inflorescence stalk, fresh weight of fibrous root and dry weight of inflorescence. 

Effect of shading on growth and flowering were designed as completely randomized 
design with 4 treatments (no shading, 25% saran shading, 50% shading and 75% shading. There 
were 10 replications per treatment. The result showed that the plants were not shading does not 
flowering. Leaf length and leaf width in shaded plants were higher than those in not shaded 
plants. The plants were grown at 25% shading gave the highest of stalk length, height and fresh 
weight of leaves. The plants were grown at 25 and 75% shading gave the highest of fresh weight 
of roots. In addition, shading did not affect on inflorescence size, number of floret to 
inflorescence, width of inflorescence stalk, number of leaves, the quantifications of leaf greenness 
(SPAD), fresh weight of inflorescence and stalk and dry weight of inflorescence and stalk, bulb 
and fibrous root. 
 Effect of temperature on growth and flowering were designed as completely randomized 
design with 3 treatments (20  25 and 30 ๐C). There were 10 replications per treatment. The result 
showed that the plants were grown at 30 ๐C gave the higher of stalk length, fresh weight and dry 
weight of leave, total non structural carbohydrate of bulb, scale and inflorescence than the other 
treatments. The plants were grown at 25 ๐C gave the higher of reducing sugar of scale than the other 
treatments.  The plants were grown at 20 and 25 ๐C gave the highest of reducing sugar of 
inflorescence and stalk.  The plants were grown at 20 ๐C gave the highest of potassium and 
magnesium of scale, while night temperature did not affect on stalk width, fresh weight and dry 
weight of stalk, inflorescence, bulb, scale and roots, reducing sugar of bulb, nitrogen and 
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phosphorus in bulb, scale, inflorescence and stalk, potassium and magnesium in inflorescence and 
stalk. 
Key word : Blood lily (Haemanthus multiflorus), day length, shading, temperature, flowering 
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บทน า 
 

วา่นแสงอาทิตยมี์ช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Haemanthus multiflorus ช่ือสามญัวา่ blood lily หรือ 
paint brush เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว มีหวัค่อนขา้งกลมช่อดอกเจริญเติบโตออกมาจากใจกลางหวั กา้น
ดอกยาวประมาณ 12 น้ิว เป็นพืชฤดูเดียว ดอกมีสีแดง ใบมีขนาดใหญ่ รูปไข่  (Everrett, 1976) การ
ออกดอกของพืชเป็นกระบวนการทางสรีรวทิยา โดยมีปัจจยัภายในพืช ไดแ้ก่ ปริมาณอาหารในพืช 
อาย ุ ความพร้อมของพืช พนัธุกรรม และฮอร์โมนภายในพืช จากการศึกษาพบวา่ ในช่วง floral 
initiation พืชสร้าง RNA และโปรตีน เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการเจริญและการพฒันาถูกควบคุมโดย
หน่วยพนัธุกรรมท่ีเรียกวา่ยนี โดยยนีควบคุมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนผา่นทาง RNA เรียกวา่ 
กระบวนการ transcription  จากนั้น RNA ถ่ายทอดค าสั่งต่อไปใหโ้ปรตีนอีกทอดหน่ึง เรียกวา่ 
กระบวนการ translation ยีนแต่ละชนิดสร้างโปรตีนแตกต่างกนัไป ซ่ึงโปรตีนท่ีสร้างข้ึนมาน้ีท า
หนา้ท่ีแตกต่างกนั บางชนิดท าหนา้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของเซล บางชนิดท าหนา้ท่ีเป็นเอนไซม ์ (โส
ระยา, 2543) นอกจากน้ี  ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกดอกของพืช เช่น แสงซ่ึง
เป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัในการสร้างอาหารและการสะสมอาหารในพืช (สมบุญ, 2538) 
โดยเฉพาะความยาววนั (photoperiod) จากการศึกษาในฟรีเซียพบวา่สภาพวนัสั้นมีผลต่อการกระตุน้
การเกิดและการพฒันาตาดอกในช่วงแรก และความเขม้แสงต ่าชะลอการสร้างตาดอก (flower 
initiation) และการพฒันาตาดอก (flower development)  (โสระยา, 2543)    ในการปลูก myoga 
(Zingiber mioga Roscoe.) ภายใตส้ภาพความยาววนัแตกต่างกนั 3 แบบ ไดแ้ก่ 1) วนัยาว (แสง 16 
ชัว่โมง)  2) วนัสั้น (แสง 8 ชัว่โมง) และเพิ่มการให ้night break และ 3) สภาพท่ีไดรั้บวนัสั้น (แสง 8 
ชัว่โมง) เพียงอยา่งเดียว พบวา่ตน้ท่ีปลูกภายใตส้ภาพวนัยาว (แสง 16 ชัว่โมง) สภาพวนัสั้น (แสง 8 
ชัว่โมง) และเพิ่ม night break พืชสามารถสร้างตาดอกได ้ส่วนตน้ท่ีปลูกภายใตส้ภาพวนัสั้น (แสง 8 
ชัว่โมง) ไม่สร้างตาดอก ความลม้เหลวในการสร้างตาดอกของพืชวนัยาวเม่ือไดรั้บวนัสั้นเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการพฒันาระยะการสร้าง floral primordial  มากกวา่ในระยะ initiate inflorescences 
(Stirling et  al., 2002)  Kuehny et al. (2002) ศึกษาใน ปทุมมา พบวา่ตน้มีความสูงเพิ่มข้ึนตามความ
ยาววนัท่ีเพิ่มข้ึนจนถึง 20 ชัว่โมง จ านวนใบเพิ่มข้ึนเม่ือไดรั้บสภาพความยาววนัระหวา่ง 16 ถึง 20 
ชัว่โมงและยงัใหจ้  านวนหวัพนัธ์ุมากกวา่ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 และ 12 ชัว่โมง ส่วนอุณหภูมิ
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการควบคุมเมแทบอลิซึมและปฏิกิริยาชีวเคมีในเซลลพ์ืช ซ่ึงส่งผล
โดยตรงต่อการเติบโตและพฒันาการต่างๆ ของตน้พืช (ลิลล่ี, 2546) Sheng-qin et al. (2005) ศึกษา
พบวา่อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการชกัน าการออกดอกของกลว้ยไม ้   ฟาแลนนอบซิส ไดแ้ก่ 25/20 
องศาเซลเซียส   Lokhande  et  al. (2003) พบวา่ Arabidopsis thaliana ทั้ง 4 พนัธ์ุ ท่ีเติบโตภายใต้
สภาพอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส ออกดอกเร็วกวา่ตน้ท่ีเจริญในสภาพอุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส 
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และยงัท าให ้ membrane-bround ascorbate peroxidase activity เพิ่มข้ึน ปริมาณคลอโรฟิลดร์วม
ลดลง นอกจากน้ี Zheng et al. (2000) พบวา่ช่วงระยะการพฒันาของพืชมีผลต่อรูปแบบไอโซไซม์
ของเอนไซมเ์พอร์ออกซิเดส จากยอดของล้ินจ่ีและล าไย ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ลว้นมีความส าคญั
และเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตพืชใหไ้ดคุ้ณภาพดีตามตอ้งการ  ส าหรับในวา่น
แสงอาทิตยร์ายงานการวจิยัในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงไดมุ้่งเนน้เพื่อศึกษา
ผลของแสงและอุณหภูมิท่ีมีต่อการออกดอกของวา่นแสงอาทิตยเ์พื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุม
หรือการผลิตวา่นแสงอาทิตยเ์ป็นการคา้ต่อไป 
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วธีิการวจัิย 
อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

 
การทดลองที ่1 ผลของความยาววนัต่อการเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทติย์  

 ปลูกวา่นแสงอาทิตยโ์ดยใชห้วัพนัธ์ุขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5.0-6.0 เซนติเมตร 
ปลูกในกระถางขนาด 8 น้ิว วสัดุปลูกประกอบดว้ย ดิน ทราย ถ่านแกลบ เปลือกขา้ว อตัราส่วน 
1:1:1:1 ใหไ้ดรั้บสภาพความยาววนัท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความเขม้แสง อุณหภูมิ 
ความช้ืน การใหน้ ้า การใหปุ๋้ย ใหพ้ืชไดรั้บเหมือนกนัทุกกรรมวธีิ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design) จ านวน 3 กรรมวธีิๆ ละ 10 ซ ้ า     (1 ตน้ต่อซ ้ า) ตาม
กรรมวธีิดงัน้ี 
 กรรมวธีิท่ี 1 ใหพ้ืชไดรั้บแสง 8 ชัว่โมงต่อวนั 
 กรรมวธีิท่ี 2 ใหพ้ืชไดรั้บแสง 12 ชัว่โมงต่อวนั 
 กรรมวธีิท่ี 3 ใหพ้ืชไดรั้บแสง 16 ชัว่โมงต่อวนั 
  
 บนัทึกผลการทดลอง  

1. บนัทึกการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ ความสูงของตน้ จ านวนใบต่อตน้ พื้นท่ีใบ จ านวนหน่อ
ต่อกอ ทุก 2 สัปดาห์  

2. บนัทึก คุณภาพดอก ไดแ้ก่ จ  านวนวนัท่ีใชใ้นการออกดอก ขนาดช่อดอก จ านวนดอก
ยอ่ยต่อช่อ ขนาดกา้นดอก ความยาวกา้นดอกและคุณภาพหวัพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ขนาดหวั 
จ านวนหวัยอ่ยต่อกอ  

3. วดัปริมาณคาร์โบไฮเดรตและปริมาณไนโตรเจนรวม โดยในส่วนของหวั ดอก กา้นช่อ
ดอกในระยะดอกบานเตม็ท่ี 

 
การทดลองที ่2 ผลของการพรางแสงต่อการเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทติย์  

หวัพนัธ์ุวา่นแสงอาทิตย ์ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 7.0-8.0 เซนติเมตร ปลูกในกระถางขนาด 
8 น้ิว วสัดุปลูกประกอบดว้ย ดิน ทราย ถ่านแกลบ เปลือกขา้ว อตัราส่วน 1:1:1:1 ใหไ้ดรั้บสภาพการ
พรางแสงท่ีแตกต่างกนั โดยใชซ้าแรนสีด าเป็นวสัดุพรางแสงโดยคลุมใหร้อบทั้งดา้นบนและ
ดา้นขา้งทั้งส่ีดา้น  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) จ านวน 
4 กรรมวธีิๆ ละ 10 ซ ้ า คือ ไม่พรางแสง พรางแสง 25  50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์วดัค่าความเขม้แสง
โดยใชเ้คร่ืองวดัค่าความเขม้แสง (Lux meter) ทดลอง ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัล าปาง ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนกนัยายน  
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2557  การบนัทึกผล โดยบนัทึกคุณภาพดอก ไดแ้ก่ ขนาดดอก จ านวนดอกต่อช่อ ความยาวกา้นช่อ
ดอก ความกวา้งกา้นช่อดอก จ านวนใบ ความเขม้ของสีใบ ความกวา้งและความยาวใบ น ้าหนกัสด
และน ้าหนกัแหง้กา้นช่อดอก ช่อดอก ใบ หวัและ ราก ปริมาณไนโตรเจนรวม (ดดัแปลงตามวธีิการ
ของ Ohyama et al., 1985) ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้าง (ดดัแปลงตามวธีิการของ 
Smith et al., 1964) ในส่วนของหวั กา้นช่อดอก ช่อดอก 
 
การทดลองที ่3. ผลของอุณหภูมิต่อการออกดอกของว่านแสงอาทติย์ 

โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์    มีทั้งหมด  3 กรรมวธีิ ๆ ละ 10 ซ ้ า (ซ ้ าละ 1 หวั) 
คดัเลือกหวัพนัธ์ุวา่นแสงอาทิตยห์นกั 100-120 กรัม น ามาปลูกในกระถางขนาด 6 น้ิว โดยใชว้สัดุ
ปลูกประกอบดว้ย แกลบดิบ ทรายและ ขยุมะพร้าว อตัราส่วน 1:1:1 น ามาเล้ียงในตูค้วบคุมอุณหภูมิ 
(growth chamber; Conther phytotron climate simulator) ใหไ้ดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง ความเขม้
แสง 270 µmol/m-2/s-1 ความช้ืน 70 เปอร์เซ็นต ์โดยให้อุณหภูมิกลางวนั 35 องศาเซลเซียสเท่ากนัทุก
กรรมวธีิ   โดยมีกรรมวธีิคือ อุณหภูมิกลางคืน 20  25  และ 30๐C   บนัทึกคุณภาพดอก ไดแ้ก่ 
จ  านวนดอกต่อช่อ ขนาดดอก ความยาวกา้นดอก เส้นผา่นศูนยก์ลางกา้นดอก น ้ าหนกัสดและ
น ้าหนกัแหง้ดอก กา้นดอก คุณภาพของหวั ไดแ้ก่ ขนาดหวั น ้าหนกัสดและน ้ าหนกัแหง้หวั  
วเิคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้าง (ดดัแปลงตามวธีิการของ Smith et al., 
1964) ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ ปริมาณไนโตรเจนรวม (ดดัแปลงตามวธีิการของ Ohyama et al., 1985) 
และปริมาณธาตุอาหารในส่วนของดอก กา้นช่อดอกและหวั   
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ผลและวจิารณ์ผลทดลอง 
 
การทดลองที ่1 ผลของความยาววนัต่อการเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทติย์  
 จากการศึกษาผลของความยาววนัต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์
พบวา่ ในช่วงท่ีพืชออกดอก พบวา่ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง ท าใหต้น้มีน ้าหนกัสดช่อดอก
และกา้นช่อดอก สูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโตในกรรมวธีิอ่ืน (35.66 และ 47.32 กรัม ตามล าดบั) ส่วน
น ้าหนกัสดใบตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 และ12 ชัว่โมง ท าใหต้น้มีน ้าหนกัใบมากท่ีสุด คือ 15.63 
และ 15.46 กรัม ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นความ
ยาวกา้นช่อดอก และความกวา้งกา้นช่อดอก  โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 18.45-19.63 และ 1.06-1.32 
เซนติเมตร ตามล าดบั (Table 1) สอดคลอ้งกบัรายงานของ Kuehny et al., (2002) ท่ีพบวา่ความยาว
วนัไม่มีผลต่อการออกดอกของปทุมมา 
 
Table 1 Flower quality of Haemanthus multiflorus  under different growing daylenght 
 
Daylenght 

(hrs) 
inflorescence 
stalk length 
(cm) 

inflorescence 
stalk width 

(cm) 

Fresh weight of 
inflorescence 

(g) 

Fresh weight  of 
inflorescence 

stak (g) 

Fresh 
weight  of 
leave (g) 

8  19.63 1.32 26.05 b 42.14 ab  15.64 a 
12  19.11 1.22 35.66 a 47.32 a 15.46 a 
16  18.45 1.06   27.21 b   36.30 b   6.68 b 
F-test ns ns ** ** ** 
CV (%) 9.34 21.33 13.01 13.62 24.28 
ns=  non significant 
Values within the same columns followed by different letters were significantly different at 
P<0.01 
 
 

ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 16 ชัว่โมง มีการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัสดล าตน้ใตดิ้นสูงกวา่
กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 99.43 กรัม ส่วนตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง มีการเจริญเติบโต
ทางดา้นน ้าหนกัสดกาบใบสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 92.49 กรัม ความยาววนัไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตน ้าหนกัสดรากโดยมีค่าอยูใ่นช่วง 3.13-4.04 กรัม (Table 2) 
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Table 2 Fresh weiht of Haemanthus multiflorus  under different growing daylenght 
Daylenght (hrs) Fresh weight (g) 

stem  scale  roots  
8  57.21 c 55.33 c 4.04 
12  69.05 b 92.49 a  3.83 
16  99.43 a   71.70 b  3.13   
F-test ** ** ns 
CV (%) 13.06 14.73 35.05 
ns=  non significant 
 

ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง ท าใหต้น้มีน ้าหนกัช่อดอกสูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโตใน
กรรมวธีิอ่ืน โดยมีค่า 2.87 กรัม ส่วนน ้าหนกัแหง้ใบตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 และ12 ชัว่โมง ท าให้
ตน้มีน ้าหนกัแหง้ใบมากท่ีสุด คือ 1.61 และ 1.43 กรัม ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ ความยาววนั
ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัแหง้กา้นช่อดอก โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 2.25-2.66 กรัม 
(Table  3) 

 
Table 3 Dry weiht of Haemanthus multiflorus  under different growing daylenght 

Daylenght 
(hrs) 

Dry weight (g) 
inflorescence  inflorescence stak  leave  

8  1.99 b 2.43 1.61 a 
12  2.87 a 2.66 1.43 a 
16  2.11  b 2.25 0.74 b 
F-test ** ns ** 
CV (%) 22.22 26.62 25.52 
ns=  non significant 
Values within the same columns followed by different letters were significantly different at 
P<0.01 
 

ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 16 ชัว่โมง มีการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัแหง้ล าตน้ใตดิ้นสูง
กวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 31.31 กรัม ส่วนตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 และ 16 ชัว่โมง มีการ
เจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัแหง้กาบใบสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 23.38 และ 25.11 กรัม 
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ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ความยาววนัไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตน ้าหนกัสดรากโดยมีค่าอยู่
ในช่วง 3.13-4.04 กรัม  (Table  4) 

 
 
 

Table 4 Dry weight weight (under ground) of Haemanthus multiflorus  under different growing 
daylenght 

Daylenght 
(hrs) 

Fresh weight (g) 
stem  scale  roots  

8  18.53 b 15.84 b 0.23 
12  19.78 b 23.38 a 0.25 
16  31.31 a 25.11 a 0.22  
F-test ** ** ns 
CV (%) 19.19 16.82 45.58 
ns=  non significant 
 

ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในล า
ตน้ใตดิ้นสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 86.575 mg/g dry weight ส่วนตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 และ 
16 ชัว่โมง มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในกาบใบสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 
39.302 และ 34.794 mg/g dry weight ตามล าดบั ในส่วนของช่อดอก ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 และ 
12 ชัว่โมง มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 36.670 
และ 34.567 mg/g dry weight ตามล าดบั แต่ในส่วนของกา้นช่อดอก ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 16 
ชัว่โมง มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 66.451 mg/g 
dry weight ตามล าดบั (Table  5) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Shanmugam and Multhuswamy, 
(1974) ซ่ึงพบวา่สภาพวนัยาวท าใหป้ริมาณคาร์โบไฮเดรตเพิ่มข้ึนในเบญจมาศ 

 
Table 5 Total non structural carbohydrate of Haemanthus multiflorus  under different growing 

daylenght  

Daylenght 
(hrs) 

Total non structural carbohydrate (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 
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8  62.720b   39.302a   36.670a   17.562c   
12  86.575a   26.151b   34.567a   53.141b   
16  66.822b 34.794a 18.203b 66.451a 
F-test * * * * 
CV (%) 10.60 13.46 12.94 15.96 
Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 
 

ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 16 ชัว่โมง มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในกาบใบสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ 
โดยมีค่า 30.459 mg/g dry weight ส่วนตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 ชัว่โมง มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ใน
กา้นช่อดอกสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 75.501 mg/g dry weight นอกจากน้ียงัพบวา่ความยาววนั
ไม่มีผลต่อปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของล าตน้ใตดิ้นและในช่อดอกโดยมีค่าอยูใ่นช่วง 6.259-
7.469 และ 63.499-67.776 mg/g dry weight ตามล าดบั (Table  6) 
 
Table 6 Reducing sugar of Haemanthus multiflorus under different growing daylenght  

Daylenght 
(hrs) 

Reducing sugar (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

8  6.259   15.251b   67.776   75.501a 
12  7.469   18.364b   63.499   22.763b   
16  7.014 30.459a   63.829 8.538c   
F-test ns * ns * 
CV (%) 21.57 10.01 6.76 6.05 
ns=  no significantly difference   
Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.05 

 
ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 ชัว่โมง มีปริมาณไนโตรเจนในล าตน้ใตดิ้นสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ 

โดยมีค่า 10.844 mg/g dry weight ส่วนตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง มีปริมาณไนโตรเจนใน
กาบใบสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 12.569 mg/g dry weight ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 16 ชัว่โมง มี
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ปริมาณไนโตรเจนในช่อดอกสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 40.135 mg/g dry weight นอกจากน้ียงั
พบวา่ความยาววนัไม่มีผลต่อปริมาณไนโตรเจนในส่วนของกา้นช่อดอกโดยมีค่าอยูใ่นช่วง 25.798-
29.011 mg/g dry weight ตามล าดบั (Table  7) โดยทัว่ไป ธาตุอาหารในพืชมกัมีปริมาณผนัแปรตาม
ปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชไดรั้บ ซ่ึง Ohtake et al., (2006) พบวา่ ในปทุมมาจะมีปริมาณไนโตรเจนใน
หวัและรากสะสมอาหารเพิ่มข้ึนตามปริมาณไนโตรเจนท่ีพืชไดรั้บ 

 
Table 7 Nitrogen of Haemanthus multiflorus  under different growing daylenght  

Daylenght 
(hrs) 

Nitrogen (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

8  10.844a   9.726b   32.627b   26.553   
12  7.347b   12.569a   29.604b   25.798   
16  8.342ab 7.268b 40.135a 29.011 
F-test * * * ns 
CV (%) 17.14 16.45 6.88 7.62 
ns=  no significantly difference   
 

ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 8 ชัว่โมง มีปริมาณฟอสฟอรัสในกาบใบสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดย
มีค่า 3.2215 mg/g dry weight ส่วนตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 16 ชัว่โมง มีปริมาณฟอสฟอรัสในช่อ
ดอกสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 9.4622 mg/g dry weight นอกจากน้ียงัพบวา่ความยาววนัไม่มีผล
ต่อปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนของล าตน้ใตดิ้นและในกา้นช่อดอกโดยมีค่าอยูใ่นช่วง 2.0123-2.6459 
และ 5.3966-5.7947 mg/g dry weight ตามล าดบั (Table  8) 
 
Table 8 Phosphorus of Haemanthus multiflorus  under different growing daylenght  

Daylenght 
(hrs) 

Phosphorus (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

8  2.6459   3.2215a   7.4317b   5.7947   
12  2.1982   2.2376b   7.0614b   5.3966   
16  2.0123 1.8886b 9.4622a 5.7226 
F-test ns * * ns 
CV (%) 16.64 19.57 11.60 19.48 
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ns=  no significantly difference   
 

ความยาววนัไม่มีผลต่อปริมาณโพแทสเซียมในส่วนของล าตน้ใตดิ้น กาบใบ ช่อดอกและ
ในกา้นช่อดอกโดยมีค่าอยูใ่นช่วง 27.161-29.156  28.566-31.603  43.793-44.759 และ 40.179-
43.836 mg/g dry weight ตามล าดบั (Table  9) 
Table 9 Potassium of Haemanthus multiflorus  under different growing daylenght 

Daylenght 
(hrs) 

Potassium (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

8  29.156   30.649  43.793   43.836 
12  27.257   31.603   44.076   42.912   
16  27.161 28.566 44.759   40.179 
F-test ns ns ns ns 
CV (%) 6.83 5.06 5.17 6.88 
ns=  no significantly difference   

 
ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 16 ชัว่โมง มีปริมาณแมกนีเซียมในกาบใบสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ 

โดยมีค่า 1.833 mg/g dry weight ส่วนตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง มีปริมาณแมกนีเซียมใน
กา้นช่อดอกสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ โดยมีค่า 3.1850 mg/g dry weight นอกจากน้ียงัพบวา่ความยาววนั
ไม่มีผลต่อปริมาณแมกนีเซียมในส่วนของล าตน้ใตดิ้นและในช่อดอกโดยมีค่าอยูใ่นช่วง 1.1235-
1.2467 และ 2.6094-2.9846 mg/g dry weight ตามล าดบั (Table  10) 
 
Table 10 Magnesium of Haemanthus multiflorus  under different growing daylenght  

Daylenght 
(hrs) 

Mg (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

8  1.2467   1.3066b   2.6094   2.5144b 
12  1.2245   1.2218b   2.9846   3.1850a   
16  1.1235 1.8332a 2.9785 2.6388b 
F-test ns * ns * 
CV (%) 10.63 7.09 9.97 9.59 
ns=  no significantly difference   
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การทดลองที ่2 ผลของการพรางแสงต่อการเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทติย์  
 

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ พบวา่ ตน้ท่ี
ไม่ไดรั้บการพรางแสง ไม่มีการออกดอก อาจเน่ืองมาจากหวัท่ีปลูกไดรั้บความเขม้แสงท่ีมากเกินไป
ท าใหเ้กิดการฝ่อของช่อดอกทั้งช่อ ส่วนตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์มีความยาวกา้นดอก
มากท่ีสุดคือ 29.83 เซนติเมตร นอกจากน้ียงัพบวา่ การพรางแสงระดบัต่างๆ ไม่มีผลต่อขนาดช่อ
ดอก จ านวนดอกต่อช่อ และความกวา้งกา้นช่อดอก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 16.65-16.85  147.20-
161.20 และ 0.99-1.15 เซนติเมตร ตามล าดบั (Table 11) 
Table 11 Flower quality of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 
Shading (%) inflorescence 

size (cm) 
Number of floret/ 
inflorescence 

inflorescence stalk 
length (cm) 

inflorescence 
stalk width (cm) 

0 NF NF NF NF 
25 16.65 161.20 29.83a 1.15 
50 16.85 147.80 24.50b 0.99 
75 16.75 147.20 24.90b 1.08 
F-test ns ns * ns 
CV (%) 6.79 18.95 9.01 9.53 
NF=no flowering  ns=  non significant   
Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ พบวา่ ตน้ท่ี
ไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์มีความสูงมากท่ีสุดคือ 68.00 เซนติเมตร ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพราง
แสงมีความสูงนอ้ยท่ีสุด อาจเป็นเพราะวา่ความเขม้แสงท่ีมากเกินไป มีผลต่อการคายน ้าของพืช
เน่ืองมาจากอุณหภูมิท่ีสูง พืชมีการปรับตวัใหข้อ้ปลอ้งสั้นลงพื้นท่ีของใบลดลงแต่ใบมีความหนาข้ึน 
เพื่อลดอุณหภูมิภายในตน้และลดการรับแสงลง (จินดา 2524) เช่นเดียวกบั การเจริญเติบโตของออ
นิโธกาลมั อะราบิคมั ตน้ท่ีปลูกภายใตส้ภาพการพรางแสงดว้ยตาข่าย 50 % 2 ชั้น มีความสูงของตน้
มากท่ีสุด ส่วนการปลูกในสภาพไม่พรางแสง ใหต้น้มีความสูงนอ้ยท่ีสุด (จารุฉตัร, 2547) ส่วน
ขนาดใบพบวา่ ตน้ท่ีพรางแสงทุกระดบัมีความกวา้งและความยาวใบมากกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการ
พรางแสงอาจเน่ืองมาจาก การเพิ่มความเขม้แสงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างคือล าตน้
หนา มีการเจริญของเน้ือเยือ่ล าเลียงและพยงุดีข้ึน มีพื้นท่ีใบลดลงแต่หนาข้ึน มีปลอ้งสั้นลง มีการ



24 
 

แตกแขนงมากข้ึน  นอกจากน้ีนอกจากน้ียงัพบวา่ การพรางแสงระดบัต่างๆ ไม่มีผลต่อจ านวนใบ 
และความเขม้สีใบ (SPAD) โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 6.80-7.75 ใบต่อตน้  และ 33.77-41.10 SPAD  
ตามล าดบั (Table 12) 
 

 Table 12 Growth of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 

Shading (%) Height (cm.) Leaf width 
(cm.) 

Leaf length 
(cm.) 

Number of 
leaves 

Quantifications of 
leaf greenness 
(SPAD) 

0 42.30c 9.77b 22.330  b 7.75 33.77 
25 68.00a 13.16a 32.67a 7.20 41.10 
50 60.70ab 12.33a 31.22a 6.80 36.60 
75 58.80b 12.42a 27.99a 6.80 34.94 
F-test * * * ns ns 
CV (%) 9.72 6.95 13.26 9.72 12.41 
ns=  no significantly difference  Values within the same columns followed by different letters 
were significantly difference at P<0.01 
 
 ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ พบวา่ ตน้ท่ี
ไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์มีน ้าหนกัสดใบมากท่ีสุดคือ 12.57 กรัม ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 
25 และ 75เปอร์เซ็นต ์มีน ้าหนกัสดรากมากท่ีสุดคือ 12.74 และ 11.72 กรัม ส่วนน ้าหนกัสดหวัพบวา่
ตน้ท่ีพรางแสงทุกระดบัมีน ้าหนกัสดหวัมากกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสง นอกจากน้ียงัพบวา่ 
การพรางแสงไม่มีผลต่อน ้าหนกัสดของช่อดอก และกา้นช่อดอก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 27.78-32.25  
และ 27.39-32.62 กรัม  ตามล าดบั (Table 13) 
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Table 13 Fresh weight of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 
Shading (%) Fresh weight (g) 

Inflorescence Inflorescence stalk leave bulb Fibrous root 
0 NF NF 10.75ab 74.84b 5.13b 
25 30.46 32.62 12.57a 121.19a 12.74a 
50 27.78 27.39 6.96b 111.79a 8.84ab 
75 32.25 29.23 7.92b 112.02a 11.72a 
F-test ns ns * * * 
CV (%) 16.09 15.63 34.66 19.84 34.78 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference  
Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ พบวา่ ตน้ท่ี
ไม่ไดรั้บการพรางแสง มีน ้าหนกัแหง้ใบมากท่ีสุดคือ 1.86 กรัม สอดคลอ้งกบั Mastalerz, (1983) 
รายงานวา่ ความเขม้แสงท่ีต ่าจะท าใหน้ ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของตน้ลดลง นอกจากน้ียงัพบวา่
การพรางแสงไม่มีผลต่อน ้าหนกัแหง้ของช่อดอก กา้นช่อดอก หวั และรากในวา่นแสงอาทิตย ์โดยมี
ค่าอยูร่ะหวา่ง 2.27-2.64 1.13-1.85 17.07-22.83  และ 0.33-0.63 กรัม  ตามล าดบั (Table 14) 
นอกจากน้ียงัพบวา่การพรางแสงไม่มีผลต่อน ้าหนกัแหง้ของช่อดอก กา้นช่อดอก หวั และรากใน
วา่นแสงอาทิตย ์ เช่นเดียวกบัในตน้มหาลาภ ท่ีพบวา่การพรางแสงไม่มีผลต่อ น ้าหนกัแหง้ของกา้น
ช่อดอก หวัเก่า หวัใหม่และราก (สุทธิพร และคณะ, 2556) 

 
Table 14 Dry weight of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 
Shading (%) Dry weight (g) 

Inflorescence Inflorescence 
stalk 

leave bulb Fibrous 
root 

0 NF NF 1.86a 17.35 0.33 
25 2.75 1.85 1.15b 22.83 0.63 
50 2.27 1.13 0.65b 18.29 0.43 
75 2.64 1.20 0.71b 17.07 0.59 
F-test ns ns * ns ns 
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CV (%) 20.28 33.14 42.76 33.83 37.70 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference   
Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ปริมาณไนโตรเจนของตน้หลงัจากไดรั้บการพรางแสงแตกต่างกนัในระยะออกดอก พบวา่ 
ในส่วนของใบ ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสงมีปริมาณไนโตรเจนนอ้ยท่ีสุด มีค่า 44.88 มิลลิกรัมต่อ
กรัมของน ้าหนกัแหง้ ส่วนท่ีไดรั้บการพรางแสงทุกระดบัมีปริมาณไนโตรเจนในใบสูงกวา่ตน้ท่ี
ไม่ไดรั้บการพรางแสง อาจเน่ืองมาจากเม่ือความเขม้แสงลดลง พืชมีการปรับตวัโดยการสร้างคลอ
โรพลาลตเ์พิ่มข้ึนเพื่อใชใ้นการสังเคราะห์แสง ท าใหพ้ืชตอ้งใชไ้นโตรเจนมากข้ึนเพื่อเป็น
องคป์ระกอบของคลอโรพลาลตแ์ละโปรตีน และไนโตรเจนมีความสามารถในการเคล่ือนยา้ยไดดี้ 
มีการดูดไนโตรเจนไปท่ีใบมากข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ ระดบัการพรางแสงไม่มีผลต่อปริมาณ
ไนโตรเจนในส่วนของช่อดอก กา้นช่อดอก หวัและราก แต่ตน้ท่ีไม่พรางแสงไม่ออกดอก 
(Table15) 

 
Table 15 Nitrogen content of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 
Shading (%) 
 

Nitrogen content (mg/g dry weight) 
Inflorescence Inflorescence 

stalk 
leave bulb Fibrous root 

0 NF NF 44.88b 14.90 47.65 
25 41.59 43.83   54.24a 16.24 42.92 
50 49.63 37.76 53.59a 14.54 45.52 
75 43.26 43.49 56.21a 19.50 37.59 
F-test ns ns 6.09 ns ns 
CV (%) 11.95 16.74 8.70 28.73 13.74 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference   
Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างของตน้หลงัจากไดรั้บการพรางแสงแตกต่าง
กนัในระยะออกดอก พบวา่ ในส่วนของกา้นช่อดอก ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์ มี
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ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างมากท่ีสุด มีค่า 249.10  มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกั
แหง้ ในส่วนของหวั ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูป
โครงสร้างมากท่ีสุด มีค่า 368.61 และ 352.06  มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแห้ง ตามล าดบั 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ระดบัการพรางแสงไม่มีผลต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างใน
ส่วนของช่อดอก ใบ และราก แต่ตน้ท่ีไม่พรางแสงไม่ออกดอก (Table 16) 

 
 
 
 
 
 

Table 16 Total non structural carbohydrate of Haemanthus multiflorus  under different growing 
shade 

Shading (%) TNC (mg/g dry weight) 
Inflorescence Inflorescence 

stalk 
leave bulb Fibrous root 

0 NF NF 167.86 274.72ab 162.58   
25 248.55 249.10 a  177.17 368.61a 162.50   
50 213.82   159.53 b  157.77 352.06a 136.77   
75 229.59 148.92b 168.70 202.55b 172.31 
F-test ns 100.18 ns 110.94 ns 
CV (%) 21.15 14.08 15.49 27.63 27.08 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference  Values within the same columns followed by 
different letters were significantly difference at P<0.01 
 
 
การทดลองที ่3. ผลของอุณหภูมิต่อการออกดอกของว่านแสงอาทติย์ 

 
 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ ตน้
ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส มีจ านวนวนัตั้งแต่ปลูกจนเร่ิมออกดอกใชเ้วลานานท่ีสุด
คือ 62.50 วนั เช่นเดียวกบัในแกลดิโอลสั ท่ีพบวา่ อุณหภูมิท่ีต ่าจะชะลอการออกดอกของพืช 
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(Cohat, 1993) ในช่วงท่ีพืชออกดอก พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท าใหต้น้มีความ
ยาวกา้นช่อดอก สูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโตในกรรมวธีิอ่ืน (45.75 เซนติเมตร) อาจเน่ืองมาจากอุณหภูมิ
มีผลต่อการเคล่ือนยา้ยไซโตไคนิน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนส่งผลใหอุ้ณหภูมิรากสูงข้ึน ดว้ยการ
เคล่ือนยา้ยไซโตไคนินข้ึนสู่ส่วนบนของยอดไดเ้ร็วกวา่ท่ีอุณหภูมิต ่า ไซโตไคนินเป็นฮอร์โมนท่ีมี
หนา้ท่ีกระตุน้การแบ่งเซล เม่ือไซโตไคนินข้ึนสู่ส่วนบนของยอดไดเ้ร็วข้ึนจึงมีการกระตุน้ให้
เน้ือเยือ่บริเวณปลายยอดท าใหส่้วนของยอดหรือช่อดอกมีการขยายตวัยดืยาวไดดี้ข้ึน ท าใหมี้ความ
ยาวกา้นช่อดอกมากข้ึนดว้ย รวมทั้งมีการะกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างใบมากข้ึน จึงท าใหมี้น ้าหนกัใบ
สูงกวา่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิต ่า (Skene and Kerridge, 1967) เช่นเดียวกบัใน Cosmos atrosanguineus, 
เม่ือตน้ไดรั้บอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ท าใหต้น้มีความสูงและขนาดดอกใหญ่ข้ึน (Kanellos and Pearson, 
2000). นอกจากน้ียงัพบวา่ อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นความกวา้งกา้นช่อดอก  
น ้าหนกัสดช่อดอกและกา้นช่อดอก (Table 17) 
 
 
 
 
 
Table 17 Flower qualities of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature  

at flowering 
Temperature (๐C) Days to 

flowering 
Inflorescence 
stalk length 
(cm) 

Inflorescence stalk 
width (cm) 

Fresh weight of 
Inflorescence (g) 

Fresh weight 
of 
Inflorescence 
stalk (g) 

20  62.50a   30.80 b  2.41   28.21   39.05   
25  52.60b   28.55 b   2.42   43.41   42.29    
30  56.60ab   45.75 a   2.38   34.17   71.18    
F-test ** ** ns ns ns 
CV (%) 8.96 23.55 0.83 28.34 42.10 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
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ในช่วงท่ีพืชออกดอก พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท าใหต้น้มีน ้าหนกัสด
ใบสูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโตในกรรมวธีิอ่ืน (42.26 กรัม ตามล าดบั) ซ่ึง Atkin, (2006) พบวา่ อุณหภูมิ
กลางคืนท่ีสูงจะเพิ่มการพฒันาของใบ ท าใหมี้ปริมาณน ้ าหนกัของใบท่ีมากกวา่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ
ต ่า อาจเน่ืองมาจากอุณหภูมิกลางคืนท่ีสูงกระตุน้การแบ่งเซลของใบท าใหใ้บมีการขยายขนาดได้
เพิ่มข้ึน อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัสดล าตน้ใตดิ้นและกาบใบ น ้าหนกัสด
ล าตน้ใตดิ้น น ้าหนกัสดกาบใบ และน ้าหนกัสดรากโดยมีค่าอยูใ่นช่วง 200.44-215.09  113.45-
118.72 และ 3.57-9.19 กรัม ตามล าดบั (Table 18) 

 
Table 18 Fresh weight of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature at 

flowering 
Temperature  

(๐C) 
Fresh weight of 
leave (g) 

Fresh weight of 
stem and scale (g) 

Fresh weight of 
stem (g) 

Fresh weight 
of scale (g) 

Fresh weight 
of roots (g) 

20  5.41  b 215.09   118.72   96.36  3.57 
25  7.21  b  202.04   113.45   88.59   6.39 
30  42.26 a  200.44   113.47   86.96   9.16 
F-test ** ns ns ns ns 
CV (%) 101.20 18.40 14.76 31.10 67.73 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท าใหต้น้มีน ้าหนกัแหง้ใบสูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโต
ในกรรมวธีิอ่ืน โดยมีค่า 2.30 กรัม อาจเน่ืองมาจากอุณหภูมิท่ีต ่าจ  ากดัการท างานทางชีวเคมีของพืช
ท าใหพ้ืชมีการเจริญเติบโตท่ีชา้ลง (Barbour et al., 1987) ซ่ึง Ferraris (1986) พบวา่ อุณหภูมิท่ี
สูงข้ึน ท าใหอ้ตัราการเกิดใบมีมากกวา่ท่ีอุณหภูมิต ่า ใน Pennisetum purpureum Schum นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้น น ้าหนกัแหง้ช่อดอกและกา้นช่อดอก โดยมีค่า
อยูใ่นช่วง 3.03-3.88 และ 2.25-2.88 กรัม ตามล าดบั (Table 19) 
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Table 19 Dry weight inflorescence and leave of Haemanthus multiflorus  under different growing 
night temperature at flowering 

Temperature 
 (๐C) 

Dry weight of 
Inflorescence 
(g) 

Dry weight of 
Inflorescence stalk 
(g) 

Dry weight 
of leave (g) 

20  3.03 2.25   0.62 b 
25  3.88 2.37 0.85 b 
30  3.83 2.88   2.30 a 
F-test ns ns ** 
CV (%) 20.49 29.96 43.58 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 
 อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัแหง้ล าตน้ใตดิ้นและกาบใบ น ้าหนกั
แหง้ล าตน้ใตดิ้น น ้าหนกัแห้งกาบใบ และน ้าหนกัสดราก โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 49.91-64.63  22.26-
28.35 และ 0.17-0.48 กรัม ตามล าดบั แต่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิต ่า มีแนวโนม้ใหป้ริมาณน ้าหนกัแหง้
ในส่วนสะสมอาหารหรือส่วนท่ีอยูใ่ตดิ้นสูงกวา่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิสูง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Hongpakdee และ Ruamrungsri, (2014) อุณหภูมิกลางคืนท่ีต ่ากวา่จะเพิ่มปริมาณน ้ าหนกัแหง้ใน
ส่วนของหวัของปทุมมา (Table 20) 
 
Table 20 Dry weight bulb of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature 

at flowering 
Temperature  

(๐C) 
Dry weight of stem 
and scale (g) 

Dry weight 
of stem (g) 

Dry weight 
of scale (g) 

Dry weight of roots 
(g) 

20  64.63 28.35 2.25 0.17 
25  61.30 26.66 2.88 0.32 
30  49.91 22.26 2.37 0.48 
F-test ns ns ns ns 
CV (%) 23.89 22.08 42.60 65.15 
no significantly difference  
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ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส   มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูป
โครงสร้างในส่วนของล าตน้ใตดิ้น มากท่ีสุด โดยมีค่า 316.62 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ซ่ึง 
Ueno and Smith, (1970) พบวา่ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในรากของตน้ 
alfalfa มีการสะสมเม่ือเจริญเติบโตในสภาพอุณหภูมิสูงมากกวา่เม่ือเจริญในสภาพอุณหภูมิต ่า ส่วน
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส     มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้าง
ในส่วนของกาบใบ และ กา้นช่อดอกมากท่ีสุด โดยมีค่า 236.93 และ 211.75 มิลลิกรัมต่อกรัมของ
น ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั  นอกจากน้ียงัพบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 และ 30 องศาเซลเซียส     
มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในส่วนของช่อดอกมากท่ีสุด โดยมีค่า 137.44 และ 
270.53 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั (Table 21) 
 
Table 21 Total non structural carbohydrate of Haemanthus multiflorus  under different growing 

night temperature at flowering 
Temperature (๐C) Total non structural carbohydrate (mg/g dry weight) 

stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 
20  165.21b   236.93a   137.44a   211.75a   
25  145.35c   135.58c    161.69b   147.16b   
30  316.62a   169.94b    270.53a   154.39b   
F-test ** ** ** ** 
CV (%) 3.81 11.99 7.42 11.47 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 

 
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส     มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของล าตน้

มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  33.191 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 25 
องศาเซลเซียส     มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของกาบใบมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  33.534 มิลลิกรัม
ต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 และ 30 องศาเซลเซียส   มีปริมาณน ้าตาล
รีดิวซ์ในส่วนของช่อดอก มากท่ีสุด โดยมีค่า 166.130 และ 179.060 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกั
แหง้ ตามล าดบั ในส่วนกา้นช่อดอก ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 และ 25 องศาเซลเซียส   มี
ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์มากท่ีสุด โดยมีค่า 141.430 และ 141.790 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ 
ตามล าดบั (Table 22) ซ่ึง Khayat and Zieslin, (1989) รายงานวา่ อุณหภูมิกลางคืนท่ีต ่า จะส่งเสริม
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การเคล่ือนยา้ยของคาร์บอนไปยงัส่วนฐานหรือส่วนของล าตน้ จึงท าใหป้ริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วน
ของกลีบดอกหรือช่อดอกลดลง 
 

Table 22 Reducing sugar of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature 
at flowering 

Temperature  
(๐C) 

Reducing sugar (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

20  26.065b   27.608b   166.130a   141.430a   
25  27.676ab   33.534a   121.360b   141.790a   
30  33.191a   18.238c   179.060a   73.680b   
F-test ns ** ** ** 
CV (%) 16.35 7.07 8.78 5.91 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส   มีปริมาณไนโตรเจนในส่วนของช่อดอก
และกา้นช่อดอกมากท่ีสุด โดยมีค่า 30.698 และ 73.750 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั 
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืนแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปริมาณไนโตรเจนในส่วนของล าตน้และ กาบ
ใบ โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 17.254-18.583 และ 17.959-20.098 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ 
ตามล าดบั (Table 23) 
 
Table 23 Nitrogen of Haemanthus multiflorus  under different growing temperature at flowering 

Temperature  
(๐C) 

Nitrogen (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

20  18.397   20.098   28.901ab   36.639b   
25  17.254   17.959   26.931b   42.251b   
30  18.583   19.265 30.698a   73.750a   
F-test ns ns ** ** 
CV (%) 7.91 6.51 5.78 15.69 
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no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส   มีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนของล าตน้ 
กาบใบและ ช่อดอกมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  23.179 22.899 และ 74.395 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกั
แหง้ ตามล าดบั ส่วนตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส   มีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วน
ของกา้นช่อดอกมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  50.977 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ (Table 24) 

 
Table 24 Phosphorus of Haemanthus multiflorus  under different growing temperature at 

flowering 

Temperature  
(๐C) 

Phosphorus (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

20  23.179a   22.899a   74.395a   42.872b 
25  18.699b   18.342b   58.286b   33.177c 
30  20.232ab   18.388b   60.763b   50.977a 
F-test ** ** ** ** 
CV (%) 8.97 11.05 7.52 5.71 
no significantly difference  
Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส   มีปริมาณโพแทสเซียมในส่วนของกาบใบ
มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  34.409 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้ าหนกัแหง้ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปริมาณโพแทสเชียมในส่วนของหวั ช่อดอก และกา้นช่อดอก โดยมีค่าอยู่
ระหวา่ง 27.446 - 34.955   39.289 - 45.169 และ 29.911 - 44.716 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ 
(Table 25) 
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Table 25 Potassium of Haemanthus multiflorus under different growing temperature at flowering 

Temperature  
(๐C) 

Potassium (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

20  28.198 34.409a 40.385 44.716 
25  27.446 26.012b 39.289 33.300 
30  34.955 23.264b 45.169 29.911 
F-test ns * ns ns 
CV (%) 15.89 15.79 14.55 26.09 
no significantly difference  
Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at P<0.01 

 
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส   มีปริมาณแมกนีเซียมในส่วนของกาบใบ

มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  1.7368 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปริมาณแมกนีเชียมในส่วนของหวั ช่อดอก และกา้นช่อดอก โดยมีค่าอยู่
ระหวา่ง 1.1984 - 1.4790   2.4831 - 2.8726 และ 2.1740 - 3.0016 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแห้ง 
(Table 26) 
 
Table 26 Magnesium of Haemanthus multiflorus  under different growing temperature at 

flowering 

Temperature (๐C) Mg (mg/g dry weight) 
stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 

20  1.4790 1.7368a 2.8726 3.0016 
25  1.1984 1.3419b 2.5800 2.1740 
30  1.3756 1.3300b 2.4831 2.4598 
F-test ns * ns ns 
CV (%) 22.03 15.04 19.08 15.16 
no significantly difference  
Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
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สรุป 
ตน้ท่ีไดรั้บความยาววนั 12 ชัว่โมง ใหคุ้ณภาพดอกดีท่ีสุด การพรางแสง ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการ

พรางแสงไม่มีการออกดอก ส่วนตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์ท าใหต้น้มีการเจริญเติบโต
และการออกดอกท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด อุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส ท าใหต้น้มีการเจริญเติบโตและการออกดอกท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

ผลของอุณหภูมิกลางคืนต่อการเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงปริมาณคาร์โบไฮเดรตในวา่น
แสงอาทิตย ์  ทดลอง ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ระหวา่งเดือน เมษายน – สิงหาคม 2557 การวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design มี 3 กรรมวธีิๆ  ละ 10 ซ ้ า คือใหต้น้ไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20  25 และ 30 องศาเซลเซียส  
พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส มีจ านวนวนัตั้งแต่ปลูกจนเร่ิมออกดอกใช้
เวลานานท่ีสุดคือ 62.50 วนั ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส  มีความยาวกา้นช่อดอก 
น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในส่วนของล าตน้ใตดิ้น 
ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของล าตน้ ปริมาณไนโตรเจนในส่วนของช่อดอกและกา้นช่อดอก 
ปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนของกา้นช่อดอก  มากกวา่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิอ่ืนๆ ส่วนตน้ท่ีไดรั้บ
อุณหภูมิกลางคืน 25 องศาเซลเซียส มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของกาบใบมากท่ีสุด ตน้ท่ีไดรั้บ
อุณหภูมิกลางคืน 20 และ 25 องศาเซลเซียส   มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของกา้นช่อดอกมาก
ท่ีสุด ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส   มีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนของล าตน้ กาบ
ใบและ ช่อดอก ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในส่วนของกาบใบมากท่ีสุด ตน้ท่ีไดรั้บ
อุณหภูมิกลางคืน 20 และ 30องศาเซลเซียส   มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างและ
ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของช่อดอกมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบวา่อุณหภูมิกลางคืน ไม่มีผลต่อ
ความกวา้งกา้นช่อดอก น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้กา้นช่อดอก ช่อดอก หวั กาบใบ  และราก 
ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของหวั ปริมาณปริมาณไนโตรเจนในส่วนของล าตน้และ กาบใบ 
ปริมาณโพแทสเชียมและแมกนีเซียมในส่วนของหวั ช่อดอก และกา้นช่อดอก 
ค าส าคญั  อุณหภูมิกลางคืน  ธาตุอาหาร  วา่นแสงอาทิตย ์
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Abstract 

 Effect of night temperature on growth and changes in carbohydrate content in bloodlily was 
studied at Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology 
Lanna, during April - September 2014. The experimental design was completely randomized design 
comprised of 3 treatments (20  25 and 30 ๐C) and 10 replications per treatment.   The result showed 
that the plants grown at 20 ๐C gave greater days to flowering.  The plants grown at 30 ๐C gave 
greater stalk length, fresh weight and dry weight of leave, total non structural carbohydrate of stem, 
reducing sugars of stem nitrogen content in inflorescence and stalk than those of the other 
treatments. The plants grown at 25 ๐C contained higher of reducing sugars of scale than the other 
treatments.  The plants grown at 25 ๐C gave the highest of reducing sugar of inflorescence and stalk.  
The plants grown at 20 ๐C had the highest phosphorus of stem, scale or inflorescence and potassium 
or magnesium of scale. The plants grown at 20 or 30 ๐C gave greater total non structural 
carbohydrate and reducing sugars of inflorescence, while night temperature did not affect on stalk 
width, fresh weight or dry weight of stalk, inflorescence, bulb, scale or roots, reducing sugar of 
bulb, nitrogen or phosphorus in bulb, scale, inflorescence and stalk, potassium or magnesium in 
inflorescence and stalk. 
 
Key word : night temperature,  nutrient,    bloodlily 
 

บทน า 
วา่นแสงอาทิตย ์ เป็นพนัธ์ุไมล้ม้ลุกท่ีมีล าตน้ใตดิ้น ลกัษณะหวัวา่นคลา้ยหอมหวัใหญ่ 

เปลือกท่ีหุม้หวัมีสีน ้าตาลไหม ้ และมีจุดสีแดงคล ้าประทัว่หวั ส่วนล่างของหวัมีรากออกเป็นกระจุก
หนาแน่นดูเหมือนแท่นหรือฐานรองหวั ท าให้ดูคลา้ยเด็กนัง่อยูบ่นแท่นไวผ้มจุก จึงถูกเรียกช่ือวา่ 
"วา่นกุมารทอง" ล าตน้ส่วนท่ีโผล่ข้ึนมาเหนือผวิดินจะมีลกัษณะกลม สีเขียว มีจุดสีแดงคล ้าตลอด
ทั้งกา้น ใบเป็นใบเล้ียงเด่ียว ลกัษณะใบรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว ขอบใบ
เรียบเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย พื้นใบเป็นสี เขียวสด บิดตวัเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย กา้นใบเป็นรูปคร่ึงวงกลม หรือ
หวายผา่ซีก แตกใบตรงส่วนยอดของตน้หรือกา้นใบ ดอกจะออกก่อนใบ เม่ือดอกโรยแลว้ใบจึงจะ
แทงข้ึนจากหวัใตดิ้น ดอกเป็นช่อแบบช่อซ่ีร่ม ลกัษณะของช่อดอกกลม ช่อหน่ึงๆ ประกอบดว้ย
ดอกเล็กๆ หลายดอก ซ่ึงแต่ละดอกมีกลีบดอกเป็นเส้นฝอยสีแดง ตรงปลายเป็นสีเหลืองเล็กนอ้ย 
กา้นดอกยาวมีสีเขียว ดอกดูสวยงามมาก โดยส่วนใหญ่แลว้ดอกจะออกประมาณเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคมของทุกปี (เอกรัตน์, 2543) 

อุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโต เน่ืองจากมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาเคมีภายในและ
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอยา่งกะทนัหนั ส่งผลใหพ้ืชชะงกัหรือหยดุการเจริญเติบโต (ชวนพิศ, 
2544) นอกจากน้ี อุณหภูมิเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตแลว้ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การออกดอก พืชหลายชนิดตอ้งการอุณหภูมิต ่าเพื่อการออกดอก หรือการกระตุน้ให้พืชออกดอก
โดยการใชอุ้ณหภูมิต ่าประมาณ 1–7 องศาเซลเซียส เรียกวา่ vernalization (ดนยั, 2544) และสามารถ
แบ่งการตอบสนองของพืชต่ออุณหภูมิไดเ้ป็นพืชท่ีไม่ตอบสนองต่ออุณหภูมิในการออกดอก พืชท่ี
ไม่ตอ้งการอุณหภูมิท่ีเฉพาะเจาะจง แต่อุณหภูมิต ่าช่วยส่งเสริมการออกดอกในหลายลกัษณะ มีทั้ง
ชนิดท่ีตอ้งการอุณหภูมิต ่าหรือสูงเพื่อส่งเสริมการออกดอกและพืชท่ีตอ้งการอุณหภูมิแบบสลบัเพื่อ
ส่งเสริมการออกดอก และพืชท่ีตอ้งการอุณหภูมิเฉพาะเจาะจงเพื่อกระตุน้การออกดอก หากไม่ได้
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รับอุณหภูมิดงักล่าวจะไม่สามารถออกดอกได ้(โสระยา, 2544) ซ่ึงวทิยา (2547) ไดท้  าการศึกษาการ
ชกัน าใหก้ลว้ยไมส้กุลชา้งออกดอก ภายใตอุ้ณหภูมิกลางคืน 18 องศาเซลเซียส พบวา่สามารถช่วย
ส่งเสริมการชกัน าใหเ้กิดตาดอกไดเ้ร็วกวา่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ส่วนกลว้ยไมส้กลุชา้ง พบวา่
การพฒันาของตาดอกและช่อดอก ไดท่ี้อุณหภูมิกลางวนัและกลางคืนแตกต่างกนั 5-8 องศา
เซลเซียส ท าใหก้ารพฒันาของตาดอกเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (Christensen, 2001) 

พืชสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปของแป้ง และเคล่ือนยา้ยไปยงัส่วนต่างๆ ของพืชในรูปของ
น ้าตาล โดยเคล่ือนจากส่วนท่ีสร้างและสะสมไปไปยงัส่วนของพืชท่ีก าลงัเจริญเติบโต ในช่วงการ
เจริญเติบโตทางก่ิงใบหรือล าตน้ ส่วนของปลายยอดและรากท าหนา้ท่ีรับอาหารเพื่อน าไปใชใ้นการ
เจริญเติบโต แต่เม่ือเขา้สู่ในระยะออกดอก ใบเป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีรับอาหารเพื่อน าไปเล้ียงส่วนของ
ดอกซ่ึงในระยะดอกบานน ้าตาลส่วนใหญ่ท่ีพบในกลีบดอกเป็นน ้าตาล reducing sugar คือน ้าตาลท่ี
สามารถท าปฏิกิริยาได ้ เม่ือดอกเขา้ระยะเส่ือมสภาพปริมาณน ้าตาลจะลดลง ในสภาพอุณหภูมิต ่า 
ช่วยลดอตัราการหายใจ และลดอตัราการใชค้าร์โบไฮเดรต รวมทั้งชกัน าใหเ้กิดการสะสมของ 
soluble carbohydrate ในลิลล่ี พบวา่อุณหภูมิกลางคืนท่ีสูงกวา่ จะท าใหพ้ืชมีการหายใจเพิ่มข้ึน และ
อาจน าไปสู่การลดการสะสมอาหารในพืช และท าใหน้ ้าหนกัแหง้ลดลง  (Zieslin and Tsujita, 1988) 
ใน poinsettia การเพิ่มอุณหภูมิกลางคืน ท าใหป้ริมาณคาร์โบไฮเดรตในใบลดลง  (Senecal et al., 
1989) ในวา่นแสงอาทิตยย์งัขาดขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นน้ี ดงันั้น งานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาผลของอุณหภูมิกลางคืนต่อการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงปริมาณคาร์โบไฮเดรตใน
วา่นแสงอาทิตยเ์พื่อเป็นงานวิจยัพื้นฐานในการพฒันาพนัธ์ุวา่นแสงอาทิตยเ์ป็นการคา้ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

ทดลอง ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ระหวา่ง
เดือน เมษายน – สิงหาคม 2557 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์    มีทั้งหมด  3 กรรมวธีิ ๆ 
ละ 10 ซ ้ า (ซ ้ าละ 1 หวั) คดัเลือกหวัพนัธ์ุวา่นแสงอาทิตยห์นกั 100-120 กรัม น ามาปลูกในกระถาง
ขนาด 6 น้ิว โดยใชว้สัดุปลูกประกอบดว้ย แกลบดิบ ทรายและ ขยุมะพร้าว อตัราส่วน 1:1:1 น ามา
เล้ียงในตูค้วบคุมอุณหภูมิ (growth chamber; Conther phytotron climate simulator) ใหไ้ดรั้บความ
ยาววนั 12 ชัว่โมง ความเขม้แสง 270 µmol/m-2/s-1 ความช้ืน 70 เปอร์เซ็นต ์โดยให้อุณหภูมิกลางวนั 
35 องศาเซลเซียสเท่ากนัทุกกรรมวธีิ   โดยมีกรรมวธีิคือ อุณหภูมิกลางคืน 20  25  และ 30 องศา
เซลเซียส    บนัทึกคุณภาพดอก ไดแ้ก่ จ  านวนดอกต่อช่อ ขนาดดอก ความยาวกา้นดอก เส้นผา่น
ศูนยก์ลางกา้นดอก น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ดอก กา้นดอก คุณภาพของหวั ไดแ้ก่ ขนาดหวั 
น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้หวั  วเิคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้าง (ดดัแปลง
ตามวธีิการของ Smith et al., 1964) ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ โดยวธีิ DNS Method (Miller, 1959) 
ปริมาณไนโตรเจนรวม โดยวิธี Modified Kjeldahl method (ดดัแปลงตามวธีิการของ Ohyama et al., 
1985) และวเิคราะห ฟอสฟอรัส โดยวธีิ Colorimetry (Ohyama et al., 1991) โพแทสเซียม และ
แมกนีเซียม โดยวธีิ Atomic absorption spectrophotometry (Mizukoshi et al., 1994) ของดอก กา้น
ช่อดอกและหวั   

 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ ตน้
ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส มีจ านวนวนัตั้งแต่ปลูกจนเร่ิมออกดอกใชเ้วลานานท่ีสุด
คือ 62.50 วนั เช่นเดียวกบัในแกลดิโอลสั ท่ีพบวา่ อุณหภูมิท่ีต ่าจะชะลอการออกดอกของพืช 
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(Cohat, 1993) ในช่วงท่ีพืชออกดอก พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท าใหต้น้มีความ
ยาวกา้นช่อดอก สูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโตในกรรมวธีิอ่ืน (45.75 เซนติเมตร) อาจเน่ืองมาจากอุณหภูมิ
มีผลต่อการเคล่ือนยา้ยไซโตไคนิน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนส่งผลใหอุ้ณหภูมิรากสูงข้ึนดว้ยการ
เคล่ือนยา้ยไซโตไคนินข้ึนสู่ส่วนบนของยอดไดเ้ร็วกวา่ท่ีอุณหภูมิต ่า ไซโตไคนินเป็นฮอร์โมนท่ีมี
หนา้ท่ีกระตุน้การแบ่งเซล เม่ือไซโตไคนินข้ึนสู่ส่วนบนของยอดไดเ้ร็วข้ึนจึงมีการกระตุน้ให้
เน้ือเยือ่บริเวณปลายยอดท าใหส่้วนของยอดหรือช่อดอกมีการขยายตวัยดืยาวไดดี้ข้ึน ท าใหมี้ความ
ยาวกา้นช่อดอกมากข้ึนดว้ย รวมทั้งมีการะกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างใบมากข้ึน จึงท าใหมี้น ้าหนกัใบ
สูงกวา่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิต ่า (Skene and Kerridge, 1967) เช่นเดียวกบัใน Cosmos atrosanguineus, 
เม่ือตน้ไดรั้บอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ท าใหต้น้มีความสูงและขนาดดอกใหญ่ข้ึน (Kanellos and Pearson, 
2000). นอกจากน้ียงัพบวา่ อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นความกวา้งกา้นช่อดอก  
น ้าหนกัสดช่อดอกและกา้นช่อดอก (Table 1) 
 
Table 1 Flower qualities of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature  
at flowering 

Night 
temperature (๐C) 

Days to 
flowering 

Infloresce
nce stalk 
length 
(cm) 

Inflorescenc
e stalk width 
(cm) 

Fresh weight 
of 
Inflorescence 
(g) 

Fresh 
weight of 
Infloresce
nce stalk 
(g) 

20  62.50a   30.80 b  2.41   28.21   39.05   
25  52.60b   28.55 b   2.42   43.41   42.29    
30  56.60ab   45.75 a   2.38   34.17   71.18    
F-test ** ** ns ns ns 
CV (%) 8.96 23.55 0.83 28.34 42.10 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
  

ในช่วงท่ีพืชออกดอก พบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท าใหต้น้มีน ้าหนกัสด
ใบสูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโตในกรรมวธีิอ่ืน (42.26 กรัม ตามล าดบั) ซ่ึง Atkin, (2006) พบวา่ อุณหภูมิ
กลางคืนท่ีสูงจะเพิ่มการพฒันาของใบ ท าใหมี้ปริมาณน ้ าหนกัของใบท่ีมากกวา่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ
ต ่า อาจเน่ืองมาจากอุณหภูมิกลางคืนท่ีสูงกระตุน้การแบ่งเซลของใบท าใหใ้บมีการขยายขนาดได้
เพิ่มข้ึน อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัสดล าตน้ใตดิ้นและกาบใบ น ้าหนกัสด
ล าตน้ใตดิ้น น ้าหนกัสดกาบใบ และน ้าหนกัสดรากโดยมีค่าอยูใ่นช่วง 200.44-215.09  113.45-
118.72 และ 3.57-9.19 กรัม ตามล าดบั (Table 2) 

 
Table 2 Fresh weight of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature at 
flowering 

Night 
temperature (๐C) 

Fresh weight of 
leave (g) 

Fresh weight of 
stem and scale 

Fresh weight 
of stem (g) 

Fresh weight 
of scale (g) 

Fresh weight 
of roots (g) 
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(g) 
20  5.41  b 215.09   118.72   96.36  3.57 
25  7.21  b  202.04   113.45   88.59   6.39 
30  42.26 a  200.44   113.47   86.96   9.16 
F-test ** ns ns ns ns 
CV (%) 101.20 18.40 14.76 31.10 67.73 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 

 
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท าใหต้น้มีน ้าหนกัแหง้ใบสูงกวา่ตน้ท่ีเจริญเติบโต

ในกรรมวธีิอ่ืน โดยมีค่า 2.30 กรัม อาจเน่ืองมาจากอุณหภูมิท่ีต ่าจ  ากดัการท างานทางชีวเคมีของพืช
ท าใหพ้ืชมีการเจริญเติบโตท่ีชา้ลง (Barbour et al., 1987) ซ่ึง Ferraris (1986) พบวา่ อุณหภูมิท่ี
สูงข้ึน ท าใหอ้ตัราการเกิดใบมีมากกวา่ท่ีอุณหภูมิต ่า ใน Pennisetum purpureum Schum นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้น น ้าหนกัแหง้ช่อดอกและกา้นช่อดอก โดยมีค่า
อยูใ่นช่วง 3.03-3.88 และ 2.25-2.88 กรัม ตามล าดบั (Table 3) 

 
Table 3 Dry weight inflorescence and leave of Haemanthus multiflorus  under different growing 

night temperature at flowering 
Night temperature 

(๐C) 
Dry weight of 
Inflorescence (g) 

Dry weight of Inflorescence 
stalk (g) 

Dry weight of leave 
(g) 

20  3.03 2.25   0.62 b 
25  3.88 2.37 0.85 b 
30  3.83 2.88   2.30 a 
F-test ns ns ** 
CV (%) 20.49 29.96 43.58 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 
 อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัแหง้ล าตน้ใตดิ้นและกาบใบ น ้าหนกั
แหง้ล าตน้ใตดิ้น น ้าหนกัแห้งกาบใบ และน ้าหนกัสดราก โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 49.91-64.63  22.26-
28.35 และ 0.17-0.48 กรัม ตามล าดบั แต่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิต ่า มีแนวโนม้ใหป้ริมาณน ้าหนกัแหง้
ในส่วนสะสมอาหารหรือส่วนท่ีอยูใ่ตดิ้นสูงกวา่ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิสูง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Hongpakdee และ Ruamrungsri, (2014) อุณหภูมิกลางคืนท่ีต ่ากวา่จะเพิ่มปริมาณน ้ าหนกัแหง้ใน
ส่วนของหวัของปทุมมา (Table 4) 
Table 4 Dry weight bulb of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature at 
flowering 
Night temperature 

(๐C) 
Dry weight of stem 
and scale (g) 

Dry weight 
of stem (g) 

Dry weight 
of scale (g) 

Dry weight of roots 
(g) 

20  64.63 28.35 2.25 0.17 
25  61.30 26.66 2.88 0.32 



49 
 

30  49.91 22.26 2.37 0.48 
F-test ns ns ns ns 
CV (%) 23.89 22.08 42.60 65.15 
no significantly difference  
 

ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส   มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูป
โครงสร้างในส่วนของล าตน้ใตดิ้น มากท่ีสุด โดยมีค่า 316.62 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ซ่ึง 
Ueno and Smith, (1970) พบวา่ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในรากของตน้ 
alfalfa มีการสะสมเม่ือเจริญเติบโตในสภาพอุณหภูมิสูงมากกวา่เม่ือเจริญในสภาพอุณหภูมิต ่า ส่วน
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส     มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้าง
ในส่วนของกาบใบ และ กา้นช่อดอกมากท่ีสุด โดยมีค่า 236.93 และ 211.75 มิลลิกรัมต่อกรัมของ
น ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั  นอกจากน้ียงัพบวา่ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 และ 30 องศาเซลเซียส     
มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในส่วนของช่อดอกมากท่ีสุด โดยมีค่า 137.44 และ 
270.53 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั (Table 5) 
 
Table 5 Total non structural carbohydrate of Haemanthus multiflorus  under different growing 

night temperature at flowering 
Night temperature (๐C) Total non structural carbohydrate (mg/g dry weight) 

stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 
20  165.21b   236.93a   137.44a   211.75a   
25  145.35c   135.58c    161.69b   147.16b   
30  316.62a   169.94b    270.53a   154.39b   
F-test ** ** ** ** 
CV (%) 3.81 11.99 7.42 11.47 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 

 
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส     มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของล าตน้

มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  33.191 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 25 
องศาเซลเซียส     มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของกาบใบมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  33.534 มิลลิกรัม
ต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 และ 30 องศาเซลเซียส   มีปริมาณน ้าตาล
รีดิวซ์ในส่วนของช่อดอก มากท่ีสุด โดยมีค่า 166.130 และ 179.060 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกั
แหง้ ตามล าดบั ในส่วนกา้นช่อดอก ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 และ 25 องศาเซลเซียส   มี
ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์มากท่ีสุด โดยมีค่า 141.430 และ 141.790 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ 
ตามล าดบั (Table 6) ซ่ึง Khayat and Zieslin, (1989) รายงานวา่ อุณหภูมิกลางคืนท่ีต ่า จะส่งเสริม
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การเคล่ือนยา้ยของคาร์บอนไปยงัส่วนฐานหรือส่วนของล าตน้ จึงท าใหป้ริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วน
ของกลีบดอกหรือช่อดอกลดลง 
 
 
 
 
Table 6 Reducing sugar of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature at 
flowering 
Night temperature (๐C) Reducing sugar (mg/g dry weight) 

stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 
20  26.065b   27.608b   166.130a   141.430a   
25  27.676ab   33.534a   121.360b   141.790a   
30  33.191a   18.238c   179.060a   73.680b   
F-test ns ** ** ** 
CV (%) 16.35 7.07 8.78 5.91 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส   มีปริมาณไนโตรเจนในส่วนของช่อดอก
และกา้นช่อดอกมากท่ีสุด โดยมีค่า 30.698 และ 73.750 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั 
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืนแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปริมาณไนโตรเจนในส่วนของล าตน้และ กาบ
ใบ โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 17.254-18.583 และ 17.959-20.098 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ 
ตามล าดบั (Table 7) 
 
Table 7 Nitrogen of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature at 
flowering 
Night temperature (๐C) Nitrogen (mg/g dry weight) 

stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 
20  18.397   20.098   28.901ab   36.639b   
25  17.254   17.959   26.931b   42.251b   
30  18.583   19.265 30.698a   73.750a   
F-test ns ns ** ** 
CV (%) 7.91 6.51 5.78 15.69 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
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ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส   มีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนของล าตน้ 
กาบใบและ ช่อดอกมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  23.179 22.899 และ 74.395 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกั
แหง้ ตามล าดบั ส่วนตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส   มีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วน
ของกา้นช่อดอกมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  50.977 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ (Table 6) 
 
 
Table 8 Phosphorus of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature at 
flowering 
Night temperature (๐C) Phosphorus (mg/g dry weight) 

stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 
20  23.179a   22.899a   74.395a   42.872b 
25  18.699b   18.342b   58.286b   33.177c 
30  20.232ab   18.388b   60.763b   50.977a 
F-test ** ** ** ** 
CV (%) 8.97 11.05 7.52 5.71 
no significantly difference  

**   Values within the same columns followed by different letters were significantly 
difference at P<0.01 

 
ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส   มีปริมาณโพแทสเซียมในส่วนของกาบใบ

มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  34.409 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้ าหนกัแหง้ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปริมาณโพแทสเชียมในส่วนของหวั ช่อดอก และกา้นช่อดอก โดยมีค่าอยู่
ระหวา่ง 27.446 - 34.955   39.289 - 45.169 และ 29.911 - 44.716 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ 
(Table 9) 
 
Table 9 Potassium of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature at 
flowering 
Night temperature (๐C) Potassium (mg/g dry weight) 

stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 
20  28.198 34.409a 40.385 44.716 
25  27.446 26.012b 39.289 33.300 
30  34.955 23.264b 45.169 29.911 
F-test ns * ns ns 
CV (%) 15.89 15.79 14.55 26.09 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
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ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส   มีปริมาณแมกนีเซียมในส่วนของกาบใบ

มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  1.7368 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปริมาณแมกนีเชียมในส่วนของหวั ช่อดอก และกา้นช่อดอก โดยมีค่าอยู่
ระหวา่ง 1.1984 - 1.4790   2.4831 - 2.8726 และ 2.1740 - 3.0016 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแห้ง 
(Table 10) 
 
 
Table 10 Magnesium of Haemanthus multiflorus  under different growing night temperature at 
flowering 
Night temperature (๐C) Mg (mg/g dry weight) 

stem Scale Inflorescence  Inflorescence stalk 
20  1.4790 1.7368a 2.8726 3.0016 
25  1.1984 1.3419b 2.5800 2.1740 
30  1.3756 1.3300b 2.4831 2.4598 
F-test ns * ns ns 
CV (%) 22.03 15.04 19.08 15.16 
no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 

 
สรุปผล 

ตน้ท่ีไดรั้บอุณหภูมิกลางคืน 30 องศาเซลเซียส ท าใหพ้ืชออกดอกเร็วกวา่ตน้ท่ีไดรั้บ
อุณหภูมิต ่า และมีความยาวกา้นช่อดอก น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยู่
ในรูปโครงสร้างในส่วนของล าตน้ใตดิ้น ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในส่วนของล าตน้ ปริมาณไนโตรเจน
ในส่วนของช่อดอกและกา้นช่อดอก ปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนของกา้นช่อดอกมากท่ีสุด ส่วนตน้ท่ี
ไดรั้บอุณหภูมิต ่ามีแนวโนม้ในการพฒันาทางดา้นส่วนหวัของดอกเพิ่มข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการเจริญเติบโต ปริมาณไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้าง
ของวา่นแสงอาทิตยท่ี์ไดรั้บการพรางแสงแตกต่างกนั ศึกษา ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนา ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ุถึงเดือน กนัยายน 2557 วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4กรรมวธีิ (ไม่พรางแสง พรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์พรางแสง 50 
เปอร์เซ็นต ์ และพรางแสง 75 เปอร์เซ็นต)์  โดยใชซ้าแลนสีด าท่ีมีความเขม้แสงแตกต่างกนัและวดั
ระดบัความเขม้แสงดว้ย Lux meter แต่ละกรรมวธีิมีจ านวน 10 ซ ้ าต่อกรรมวธีิ จากการทดลองพบวา่ 
ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสงไม่มีการออกดอก ตน้ท่ีพรางแสงทุกระดบัมีความกวา้งและความยาวใบ
มากกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสง ส่วนตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์ มีความยาวกา้น
ดอก ความสูงและน ้าหนกัสดใบมากท่ีสุดคือ 29.83 เซนติเมตร 68.00 เซนติเมตร และ 12.57 กรัม 
ตามล าดบั ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 และ 75 เปอร์เซ็นต ์มีน ้าหนกัสดรากมากท่ีสุดคือ 12.74 และ 
11.72 กรัม ในส่วนของใบ ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสงมีปริมาณไนโตรเจนนอ้ยท่ีสุด ตน้ท่ีไดรั้บ
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การพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างมากท่ีสุด มีค่า 249.10  
มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแหง้ ในส่วนของหวั ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มี
คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างมากท่ีสุด มีค่า 368.61 และ 352.06  มิลลิกรัมต่อกรัมของ
น ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ การพรางแสงไม่มีผลต่อขนาดช่อดอก จ านวนดอกต่อ
ช่อ ความกวา้งกา้นช่อดอก จ านวนใบ ความเขม้สีใบ น ้าหนกัสดของช่อดอก และกา้นช่อดอก  
น ้าหนกัแหง้ของช่อดอก กา้นช่อดอก หวั และราก ปริมาณไนโตรเจนในส่วนของช่อดอก กา้นช่อ
ดอก หวัและราก ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างในส่วนของช่อดอก ใบ และราก 
 
ค าส าคัญ : วา่นแสงอาทิตย ์การพรางแสง การออกดอก 

 
Abstract 

  The effect of different shading on growth, nitrogen and total non-structural carbohydrates 
contents of Blood lily (Haemanthus   multiflorus) was studied. The experiment was conducted at 
Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, 
during February to September 2014. The experiment design was  a completely randomized design 
with 4 treatments:non-shading, 25% shading, 50% shading and 75% shading. In each treatment 
had 10 replications. The result showed that the non-shading did not flowering. Leaf length and 
leaf width in shading treatments were higher than the non-shading treatment. The  25% shading 
had the highest of stalk length, height and fresh weight of leaves (  29.83 cm., 68.00 cm. and 
12.57 g., respectively). The plants in 25 and 75% shading treatment had the highest of fresh 
weight of roots. The non-shading treatment was lowest in leaf nitrogen, while the 25% shading 
was highest in total non-structural carbohydrates contents (249.10  mg/g dry weight). In bulb, the 
25 and 50% shading had highest of total non-structural carbohydrates contents,368.61 and 352.06  
mg/g dry weight, respectively. However, shading did not affect on inflorescence size, number of 
floret to inflorescence, width of inflorescence stalk, number of leaves, leaf greenness (SPAD), 
fresh weight and nitrogen and total non-structural carbohydrates contents content of inflorescence 
and stalk and dry weight of inflorescence and stalk, bulb and fibrous root. 
 
Key word : Blood lily (Haemanthus multiflorus), shading,  flowering 
 

บทน า 
วา่นแสงอาทิตย ์ เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว มีหวัค่อนขา้งกลม มีช่อดอกสีแดงรูปทรงแบบ umbel 

มีประมาณ 200 ดอกต่อช่อ (Feijo et al., 1995) ใบมีขนาดใหญ่ โดยธรรมชาติพบการเจริญเติบโตใน
บริเวณเชิงเขาหรือตามชั้นหิน หรือตามชายป่าท่ีมีแสงแดดตลอดวนัและมีแสงตลอดช่วง 6 เดือนตน้
มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง โดยปกติตน้วา่นแสงอาทิตยเ์ขา้สู่ระยะพกัตวัในช่วงฤดูหนาว
หรือช่วงท่ีมีอากาศแหง้แลง้ ในต่างประเทศนิยมใชว้า่นแสงอาทิตยเ์ป็นไมจ้ดัสวน ไมก้ระถาง และมี
ศกัยภาพในการใชเ้ป็นไมต้ดัดอกไดดี้ (Vendrame et al., 2004) การออกดอกของพืชเป็น
กระบวนการทางสรีรวทิยา โดยมีปัจจยัภายในพืช ไดแ้ก่ ปริมาณอาหารในพืช อาย ุความพร้อมของ
พชื พนัธุกรรม และฮอร์โมนภายในพืช รวมทั้งปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะแสงซ่ึงเป็น
แหล่งพลงังานท่ีส าคญัในการสร้างอาหารและการสะสมอาหารในพืช (สมบุญ, 2544) โดยเฉพาะ
ความเขม้แสงซ่ึงมีผลต่อขบวนการสังเคราะห์แสง ความเขม้แสงท่ีมากเกินไปมีผลโดยตรงต่อพืช 
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โดยท าใหพ้ืชเกิดความเสียหายเน่ืองจาก Photooxidation ของสารต่างๆ เช่น เอ็นไซม ์ คลอโรพลาส 
ไฟโตโครมและสารอ่ืนๆท่ีไวต่อแสง เช่น ออกซิน และกรดแอสคอบิก การเกิด Photooxidation ของ
คลอโรฟิลล ์ท าใหเ้กิดใบซีดขาว เอนไซมห์ลายตวั เช่น Malic enzymes Catalase Nitrate reductase 
ลดประสิทธิภาพลงเม่ือไดรั้บแสงหรือแสงมากเกินไป โดยเฉพาะพืชท่ีจ าเป็นตอ้งอยูใ่นสภาพร่มเงา 
มกัมีความไวต่อสภาพแสงท่ีมากเกินไป ส่วนผลทาง ออ้ม ในสภาพความเขม้แสงสูงมีปริมาณรังสี
อินฟาเรดสูง ท าให้เกิดความร้อนสูง ท าใหเ้น้ือเยื่อตายหรือชกัน าใหเ้กิดสภาวะ Drought injury 
เน่ืองจากเกิดการระเหยของน ้ ามาก เกินไป โดยปกติแลว้ถา้ความ เขม้แสงมากข้ึน ท าใหพ้ืชมีการ
สังเคราะห์แสงเพิ่มข้ึนดว้ย โดยความเขม้แสงมีผลต่อ Hill reaction ในกระบวนการสังเคราะห์แสง 
(สมเพียร, 2528) พืชบางชนิดตอ้งการความเขม้ของแสงสูง บางชนิดไม่สามารถ เจริญไดใ้นสภาพ
ความเขม้แสงสูง พืชบางชนิดมีนิสัยก่ึงกลางระหวา่งพืชท่ีชอบแดดจดัและพืชท่ีไม่ ชอบแดด 
โดยทัว่ไป ในบริเวณท่ีมีความเขม้แสงต ่า พืชจะมีใบยาวและใหญ่ กวา่ใบพืชท่ีไดรั้บความเขม้แสง
สูง แต่พืชท่ีเจริญในความเขม้แสงสูงมกัมีความหนาของใบมากกวา่ เน่ืองจากมีชั้นของพาริเสด 
พาเรนไคมามากกวา่ (จินดา, 2524) นอกจากน้ีการ เพิ่มความเขม้ของแสงมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางโครงสร้างคือล าตน้หนามีการ เจริญของเน้ือเยือ่ล าเลียงและพยงุดีข้ึน มีพื้นท่ีใบลดลงแต่หนาข้ึน 
มีปลอ้งสั้นลง แตกแขนงมากข้ึน มีช่องวา่งเซลลล์ดลง มีCuticle และ Cell wall หนาข้ึน มีปากใบ
เล็กลง จ านวนคลอโรพลาสตล์ดลงและมีขนาดเล็กลง ถา้ความเขม้ของแสงมากเกินไปเกินจุด อ่ิมตวั
แสง  อาจท าใหใ้บไหมเ้กรียม (สมเพียร, 2528) ในไมด้อกประเภทหวับาง ชนิด พบวา่แสงไม่มีผล
ต่อการเร่ิมสร้างดอกแต่มีผลในระยะท่ีมีการเจริญของดอก โดยในระยะท่ีมีการเจริญของดอก ถา้ตน้
ไดรั้บความเขม้แสงต ่า ท าให้เกิดการฝ่อ ของดอก ซ่ึงความรุนแรง แตกต่างกนัไปตามชนิดพืช พืชท่ี
มีดอกเป็นแบบช่อความรุนแรงเกิดข้ึนนอ้ยกวา่ เน่ืองจากไปมีผลท าใหเ้กิดการฝ่อของดอกยอ่ยบาง
ดอก แต่ถา้ความเขม้แสงมีความรุนแรงมากก็อาจมีผลท าใหเ้กิดการฝ่อของช่อดอกทั้งช่อ นอกจากน้ี
ความเขม้แสงต ่ายงัมีผลท าให้ก่าน ดอกหรือกา้นช่อดอกยดืตวัยาวกวป่กติ แต่มีความแขง็แรงลดลง 
(โสระยา, 2544) ซ่ึง Shillo and Halevy (1975) พบวา่ ในแกลดิโอลสั แสงไม่มีผลต่อการชกัน าให้
เกิดดอก แต่มีผลต่อการเจริญเติบโตของดอก โดยถา้ตน้แกลดิโอลสัไดรั้บความเขม้แสงต ่าใน
ช่วงแรกของการ เจริญเติบโตทางดอก จะท าใหกิ้ดการฝ่อของดอก และถา้ผลนั้นรุนแรงมากอาจท า
ใหเ้กิดการฝ่อ ของดอกไดท้ั้งช่อ ดงันั้นถา้แสงมีความเขม้เกินไปควรลดความเขม้แสงลงดว้ยการ
พรางแสง  ใชสี้พื้นหลงัคาโรงเรือนประเภทท่ีลา้งออกง่าย หรือใชต้าข่ายไน ล่อน และซาแรน 
(saran) ซ่ึงพรางแสงไดม้าก นอ้ยต่างกนั ตามความถ่ีห่างของตาข่าย (สมเพียร, 2528) ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ใช่โครงสร้าง (total nonstructural carbohydrate) เป็นแหล่งของพลงังานท่ีพืช
เก็บไวใ้นส่วนของ vegetative organ และน าไปใชป้ระโยชน์ในการเจริญเติบโต ประกอบดว้ย
น ้าตาล แป้ง dextrin fructosans เป็นตน้ โดยไม่รวมคาร์โบไฮเดรตในรูปโครงสร้าง (structural 
carbohydrate) (Salisbury and Ross, 1992) ความตอ้งการคาร์โบไฮเดรตของพืชมีการเพิ่มข้ึนตาม
อาย ุ ท าใหผ้ลต่างระหวา่งการสังเคราะห์แสงหรือการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตกบัการหายใจ เป็น
ตวัก าหนดปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีถูกสะสมไว ้ (สุรนนัต,์ 2526) แสงอาทิตยเ์ป็นพืชท่ีออกดอก
ในช่วงฤดูร้อน เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม การพรางแสงเป็นวธีิท่ีใชต้น้ทุนต ่าในการพฒันาแต่
รายงานการวิจยัในเร่ืองดงักล่าวในวา่นแสงอาทิตยย์งัมีไม่มากนกั ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดมุ้่งเนน้เพื่อ
ศึกษาผลของการพรางแสงท่ีมีต่อการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
ผลิตเป็นการคา้ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 
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1. พืชทดลอง  หวัพนัธ์ุวา่นแสงอาทิตย ์ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 7.0-8.0 เซนติเมตร ปลูก
ในกระถางขนาด 8 น้ิว วสัดุปลูกประกอบดว้ย ดิน ทราย ถ่านแกลบ เปลือกขา้ว อตัราส่วน 1:1:1:1 
ใหไ้ดรั้บสภาพการพรางแสงท่ีแตกต่างกนั โดยใชซ้าแรนสีด าเป็นวสัดุพรางแสงโดยคลุมใหร้อบทั้ง
ดา้นบนและดา้นขา้งทั้งส่ีดา้น  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design) จ  านวน 4 กรรมวธีิๆ ละ 10 ซ ้ า คือ ไม่พรางแสง พรางแสง 25  50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์วดัค่า
ความเขม้แสงโดยใชเ้คร่ืองวดัค่าความเขม้แสง (Lux meter) ทดลอง ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยี
เกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัล าปาง ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือน
กนัยายน  2557  

2. การบนัทึกผล โดยบนัทึกคุณภาพดอก ไดแ้ก่ ขนาดดอก จ านวนดอกต่อช่อ ความยาวกา้น
ช่อดอก ความกวา้งกา้นช่อดอก จ านวนใบ ความเขม้ของสีใบ ความกวา้งและความยาวใบ น ้าหนกั
สดและน ้าหนกัแหง้กา้นช่อดอก ช่อดอก ใบ หวัและ ราก ปริมาณไนโตรเจนรวม (ดดัแปลงตาม
วธีิการของ Ohyama et al., 1985) ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้าง (ดดัแปลงตาม
วธีิการของ Smith et al., 1964) ในส่วนของหวั กา้นช่อดอก ช่อดอก วเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้
ค่า F-test  

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ พบวา่ ตน้ท่ี
ไม่ไดรั้บการพรางแสง ไม่มีการออกดอก อาจเน่ืองมาจากหวัท่ีปลูกไดรั้บความเขม้แสงท่ีมากเกินไป
ท าใหเ้กิดการฝ่อของช่อดอกทั้งช่อ ส่วนตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์มีความยาวกา้นดอก
มากท่ีสุดคือ 29.83 เซนติเมตร นอกจากน้ียงัพบวา่ การพรางแสงระดบัต่างๆ ไม่มีผลต่อขนาดช่อ
ดอก จ านวนดอกต่อช่อ และความกวา้งกา้นช่อดอก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 16.65-16.85  147.20-
161.20 และ 0.99-1.15 เซนติเมตร ตามล าดบั (Table 1) 

 
 
 

Table 1 Flower quality of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 
Shading (%) inflorescence 

size (cm) 
Number of 
floret/ 
inflorescence 

inflorescence 
stalk length 
(cm) 

inflorescence 
stalk width (cm) 

0 NF NF NF NF 
25 16.65 161.20 29.83a 1.15 
50 16.85 147.80 24.50b 0.99 
75 16.75 147.20 24.90b 1.08 
F-test ns ns ** ns 
CV (%) 6.79 18.95 9.01 9.53 
NF=no flowering  ns=  non significant   
**    Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ พบวา่ ตน้ท่ี
ไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์มีความสูงมากท่ีสุดคือ 68.00 เซนติเมตร ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพราง
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แสงมีความสูงนอ้ยท่ีสุด อาจเป็นเพราะวา่ความเขม้แสงท่ีมากเกินไป มีผลต่อการคายน ้าของพืช
เน่ืองมาจากอุณหภูมิท่ีสูง พืชมีการปรับตวัใหข้อ้ปลอ้งสั้นลงพื้นท่ีของใบลดลงแต่ใบมีความหนาข้ึน 
เพื่อลดอุณหภูมิภายในตน้และลดการรับแสงลง (จินดา 2524) เช่นเดียวกบั การเจริญเติบโตของออ
นิโธกาลมั อะราบิคมั ตน้ท่ีปลูกภายใตส้ภาพการพรางแสงดว้ยตาข่าย 50 % 2 ชั้น มีความสูงของตน้
มากท่ีสุด ส่วนการปลูกในสภาพไม่พรางแสง ใหต้น้มีความสูงนอ้ยท่ีสุด (จารุฉตัร, 2547) ส่วน
ขนาดใบพบวา่ ตน้ท่ีพรางแสงทุกระดบัมีความกวา้งและความยาวใบมากกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการ
พรางแสงอาจเน่ืองมาจาก การเพิ่มความเขม้แสงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างคือล าตน้
หนา มีการเจริญของเน้ือเยือ่ล าเลียงและพยงุดีข้ึน มีพื้นท่ีใบลดลงแต่หนาข้ึน มีปลอ้งสั้นลง มีการ
แตกแขนงมากข้ึน  นอกจากน้ีนอกจากน้ียงัพบวา่ การพรางแสงระดบัต่างๆ ไม่มีผลต่อจ านวนใบ 
และความเขม้สีใบ (SPAD) โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 6.80-7.75 ใบต่อตน้  และ 33.77-41.10 SPAD  
ตามล าดบั (Table 2) 
Table 2 Growth of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 

Shading (%) Height (cm.) Leaf width 
(cm.) 

Leaf length 
(cm.) 

Number of 
leaves 

Leaf 
greenness 
(SPAD) 

0 42.30c 9.77b 22.330  b 7.75 33.77 
25 68.00a 13.16a 32.67a 7.20 41.10 
50 60.70ab 12.33a 31.22a 6.80 36.60 
75 58.80b 12.42a 27.99a 6.80 34.94 
F-test ** ** ** ns ns 
CV (%) 9.72 6.95 13.26 9.72 12.41 
ns=  no significantly difference  
**    Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ พบวา่ ตน้ท่ี
ไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์มีน ้าหนกัสดใบมากท่ีสุดคือ 12.57 กรัม ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 
25 และ 75เปอร์เซ็นต ์มีน ้าหนกัสดรากมากท่ีสุดคือ 12.74 และ 11.72 กรัม ส่วนน ้าหนกัสดหวัพบวา่
ตน้ท่ีพรางแสงทุกระดบัมีน ้าหนกัสดหวัมากกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสง นอกจากน้ียงัพบวา่ 
การพรางแสงไม่มีผลต่อน ้าหนกัสดของช่อดอก และกา้นช่อดอก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 27.78-32.25  
และ 27.39-32.62 กรัม  ตามล าดบั (Table 3) 
 
Table 3 Fresh weight of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 
Shading (%) Fresh weight (g) 

Inflorescence Inflorescence 
stalk 

leave bulb Fibrous 
root 

0 NF NF 10.75ab 74.84b 5.13b 
25 30.46 32.62 12.57a 121.19a 12.74a 
50 27.78 27.39 6.96b 111.79a 8.84ab 
75 32.25 29.23 7.92b 112.02a 11.72a 
F-test ns ns ** ** ** 
CV (%) 16.09 15.63 34.66 19.84 34.78 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference  
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**  Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของวา่นแสงอาทิตย ์ พบวา่ ตน้ท่ี
ไม่ไดรั้บการพรางแสง มีน ้าหนกัแหง้ใบมากท่ีสุดคือ 1.86 กรัม สอดคลอ้งกบั Mastalerz, (1983) 
รายงานวา่ ความเขม้แสงท่ีต ่าจะท าใหน้ ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของตน้ลดลง นอกจากน้ียงัพบวา่
การพรางแสงไม่มีผลต่อน ้าหนกัแหง้ของช่อดอก กา้นช่อดอก หวั และรากในวา่นแสงอาทิตย ์โดยมี
ค่าอยูร่ะหวา่ง 2.27-2.64 1.13-1.85 17.07-22.83  และ 0.33-0.63 กรัม  ตามล าดบั (Table 4) 
นอกจากน้ียงัพบวา่การพรางแสงไม่มีผลต่อน ้าหนกัแหง้ของช่อดอก กา้นช่อดอก หวั และรากใน
วา่นแสงอาทิตย ์ เช่นเดียวกบัในตน้มหาลาภ ท่ีพบวา่การพรางแสงไม่มีผลต่อ น ้าหนกัแหง้ของกา้น
ช่อดอก หวัเก่า หวัใหม่และราก (สุทธิพร และคณะ, 2556) 

 
Table 4 Dry weight of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 
Shading (%) Dry weight (g) 

Inflorescence Inflorescence 
stalk 

leave bulb Fibrous 
root 

0 NF NF 1.86a 17.35 0.33 
25 2.75 1.85 1.15b 22.83 0.63 
50 2.27 1.13 0.65b 18.29 0.43 
75 2.64 1.20 0.71b 17.07 0.59 
F-test ns ns ** ns ns 
CV (%) 20.28 33.14 42.76 33.83 37.70 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference   
**  Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ปริมาณไนโตรเจนของตน้หลงัจากไดรั้บการพรางแสงแตกต่างกนัในระยะออกดอก พบวา่ 
ในส่วนของใบ ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสงมีปริมาณไนโตรเจนนอ้ยท่ีสุด มีค่า 44.88 มิลลิกรัมต่อ
กรัมของน ้าหนกัแหง้ ส่วนท่ีไดรั้บการพรางแสงทุกระดบัมีปริมาณไนโตรเจนในใบสูงกวา่ตน้ท่ี
ไม่ไดรั้บการพรางแสง อาจเน่ืองมาจากเม่ือความเขม้แสงลดลง พืชมีการปรับตวัโดยการสร้างคลอ
โรพลาลตเ์พิ่มข้ึนเพื่อใชใ้นการสังเคราะห์แสง ท าใหพ้ืชตอ้งใชไ้นโตรเจนมากข้ึนเพื่อเป็น
องคป์ระกอบของคลอโรพลาลตแ์ละโปรตีน (สมบุญ, 2544) และไนโตรเจนมีความสามารถในการ
เคล่ือนยา้ยไดดี้ มีการดูดไนโตรเจนไปท่ีใบมากข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ ระดบัการพรางแสงไม่มีผล
ต่อปริมาณไนโตรเจนในส่วนของช่อดอก กา้นช่อดอก หวัและราก แต่ตน้ท่ีไม่พรางแสงไม่ออกดอก 
(Table 5) 
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Table 5 Nitrogen content of Haemanthus multiflorus  under different growing shade 
Shading (%) 
 

Nitrogen content (mg/g dry weight) 
Inflorescence Inflorescence 

stalk 
leave bulb Fibrous 

root 
0 NF NF 44.88b 14.90 47.65 
25 41.59 43.83   54.24a 16.24 42.92 
50 49.63 37.76 53.59a 14.54 45.52 
75 43.26 43.49 56.21a 19.50 37.59 
F-test ns ns ** ns ns 
CV (%) 11.95 16.74 8.70 28.73 13.74 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference   
**  Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างของตน้หลงัจากไดรั้บการพรางแสงแตกต่าง
กนัในระยะออกดอก พบวา่ ในส่วนของกา้นช่อดอก ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต ์ มี
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างมากท่ีสุด มีค่า 249.10  มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกั
แหง้ ในส่วนของหวั ตน้ท่ีไดรั้บการพรางแสง 25 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูป
โครงสร้างมากท่ีสุด มีค่า 368.61 และ 352.06  มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนกัแห้ง ตามล าดบั 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ระดบัการพรางแสงไม่มีผลต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูปโครงสร้างใน
ส่วนของช่อดอก ใบ และราก แต่ตน้ท่ีไม่พรางแสงไม่ออกดอก (Table 6) 

 
 
 
 
 
 
 

Table 6 Total non structural carbohydrate of Haemanthus multiflorus  under different growing 
shade 
Shading (%) TNC (mg/g dry weight) 

Inflorescence Inflorescence 
stalk 

leave bulb Fibrous 
root 

0 NF NF 167.86 274.72ab 162.58   
25 248.55 249.10 a  177.17 368.61a 162.50   
50 213.82   159.53 b  157.77 352.06a 136.77   
75 229.59 148.92b 168.70 202.55b 172.31 
F-test ns ** ns ** ns 
CV (%) 21.15 14.08 15.49 27.63 27.08 
NF=no flowering  ns=  no significantly difference  
**   Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at 
P<0.01 
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สรุปผล 
ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสงไม่มีการออกดอก การพรางแสงท าใหต้น้มีการเจริญเติบโต

ทางดา้นความสูง ความกวา้งและความยาวใบมากกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บการพรางแสง ตน้ท่ีไดรั้บการ
พรางแสง 25-50 เปอร์เซ็นต ์ มีคุณภาพดอกและการสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยูใ่นรูป
โครงสร้างมากกวา่ตน้ท่ีไม่พรางแสงและตน้ท่ีพรางแสง 75 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพ แสดงการเจริญเติบโตของตน้วา่นแสงอาทิตยต์ั้งแต่ปลูกจนถึงดอกบานเต็มท่ี  



63 
 

 
 
ภาพ แสดงการเจริญเติบโตของตน้วา่นแสงอาทิตยต์ั้งแต่ดอกบานเต็มท่ี จนถึงดอกเห่ียว 
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ภาพแสดงการเจริญเติบโตของตน้วา่นแสงอาทิตย ์ ตั้งแต่เร่ิมนดอกเห่ียวจนมีการพฒันาทางใบท่ี

สมบูรณ์ (สัปดาห์ท่ี 1 หลงัปลูกถึงสัปดาห์ ท่ี 30 หลงัปลูก) 
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ภาพแสดงการออกดอกของตน้ท่ีไดรั้บความยาววนัแตกต่างกนั 
 

 
ภาพแสดงการออกดอกของตน้ว่านแสงอาทิตยท่ี์พรางแสงแตกต่างกนั 
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ภาพแสดงการพฒันาทางใบของตน้ว่านแสงอาทิตยท่ี์พรางแสงแตกต่างกนั 
 
 

   
 
ภาพแสดงการพฒันาของดอกของตน้ว่านแสงอาทิตยท่ี์ไดรั้บอุณหภูมิแตกต่างกนั 
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ภาพแสดงการทดลองในตูค้วบคุมอุณหภูมิ 
 
 
 
 
 
 


