
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ 

2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาหน้าวัว 

    กิจกรรม   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์หน้าวัวในเชิงการค้า 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)     การทดสอบการขยายพันธุ์หน้าวัวพันธุ์ลูกผสมใหม่ในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Testing new hybrid anthurium species in liquid with TIB. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน    

    หัวหน้าการทดลอง  นางสาวประภาพร  ฉันทานุมัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 
    ผู้ร่วมงาน   นายสุเมธ  อ่องเภา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

นางสาวยุพิน  กสินเกษมพงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร 

5. บทคัดย่อ 

 หน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกเขตร้อนซึ่งต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันต่อความ
ต้องการของตลาด การขยายพันธุ์ให้ได้จ านวนมากเมื่อได้พันธุ์ใหม่เป็นสิ่งจ าเป็น จึงมีการศึกษาการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในอาหารเหลวด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) กับหน้าวัวสายพันธุ์ใหม่ โดยศึกษา
หน้าวัวสายพันธุ์ HC028  HC034  HC049  HC084 และ HC132 ซึ่งเป็นหน้าวัวที่จะท าการเสนอเป็นพันธุ์แนะน า
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง ท าการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB แบบ
ใช้ปั้มอากาศขวดแก้วเป็นภาชนะใส่ชิ้นส่วนพืช พบว่าหน้าวัวทุกสายพันธุ์สามารถเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วย
ระบบ TIB ได้ สายพันธุ์ HC084 สามารถเพาะเลี้ยงแคลลัสในอาหารเหลวเพ่ือเพ่ิมปริมาณแคลลัสได้ 18.3 เท่า ใน
เวลา 12 สัปดาห์ ในการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มหน้าวัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ทุกสายพันธุ์สามารถเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์ม
ให้เป็นต้นอ่อนได้ สายพันธุ์ HC084 มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักรวมในการทดลองที่เริ่มต้นด้วยต้นขนาดเล็ก  
28 เท่าและ 8.9 เท่า ในต้นขนาดใหญ่ ส่วนสายพันธุ์ HC132 มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักรวม 2.8 เท่าในต้น
ขนาดใหญ่ และ 4.7 เท่า ในต้นขนาดเล็ก สายพันธุ์  HC028 และ HC049 มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักรวมที่
เริ่มต้นด้วยต้นขนาดเล็ก 2.8 และ 2.6 เท่าตามล าดับและส่วนในต้นขนาดใหญ่มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 1.8 และ 1 เท่า 
ตามล าดับ  สรุปว่าหน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ทั้ง 5 สายพันธุ์สามารถเพาะเลี้ยงจากโปรโตคอร์มเป็นต้นอ่อน ใน
อาหารเหลวด้วยระบบ TIB โดยมีการเพิ่มขึ้นทั้ง น้ าหนักเก็บเกี่ยวรวม จ านวนต้น และน้ าหนักต่อต้น 

------------------------------------------------------------------------ 

รหัสการทดลอง 01-32-54-04-02-00-01-54 (2.1) ในกิจกรรม การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์หน้าวัวในเชิงการค้า 



1ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  สถาบันวิจยัพชืสวน                                             

2กลุ่มวิชาการ  สถาบันวิจัยพืชสวน 

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

 

6. ค าน า 
หน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกเมืองร้อนที่ได้รับความนิยมและมีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี

สภาพแวดล้อมเหมาะสมในการผลิตหน้าวัวตัดดอกและหน้าวัวกระถาง ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกตามภาคต่างๆ 
ประมาณ 150 ไร่ ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครราชสีมา เลย 
ฉะเชิงเทรา ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย ก าแพงเพชร ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง กระบี่ และ 
พังงา ผลผลิตทั่วประเทศประมาณ 4,800,000 ดอกต่อปีส่วนใหญ่ใช้ในประเทศ และเริ่มส่งออกมากขึ้นในช่วง10  
ปีที่ผ่านมามีการส่งออกทั้งต้นพันธุ์และไม้ตัดดอกโดยในปี  2554 และ  2555  มีมูลค่า  2.2 ล้านบาท และ  3.7  
ล้านบาทตามล าดับ  ทั้งนี้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และบูรไนมีการน าเข้าต้นพันธุ์จากไทยส่วน  ออสเตรเลีย รัสเซีย
และอเมริกา  น าเข้าในรูปตัดดอก 

เนื่องจากมีศักยภาพในการส่งออกมีแนวโน้มว่าเพ่ิมสูงขึ้น  ปัจจุบันจึงมีการขยายพ้ืนที่ปลูกมากขึ้นแต่
เทคโนโลยีในการผลิต ผสมพันธุ์ ขยายพันธุ์ยังมีน้อย ต้นพันธุ์และความหลากหลายของสายพันธุ์มีไม่เพียงพอ  จึงมี
การน าเข้าต้นพันธุ์หน้าวัวลูกผสมจากประเทศเนเธอร์แลนด์ จีนและเวียดนาม ปี  2555  มูลค่ากว่า  3.1  ล้านบาท 
ในการน าเข้าพันธุ์หน้าวัว นอกจากราคาแพงแล้ว พบว่าปนเปื้อนและอ่อนแอต่อโรคใบแห้ง โรคใบไหม้ และ โรค
ไวรัส จากปัญหาดังกล่าวการจะส่งเสริมให้มีการปลูกเลี้ยงหน้าวัว โดยการน าเข้าพันธุ์จากต่างประเทศแม้เป็น
ทางเลือกหนึ่งแต่สามารถท าได้เฉพาะผู้ปลูกเลี้ยงมีเงินลงทุนสูง การจะพัฒนาการปลูกเลี้ยงหน้าวัวส าหรับเกษตรกร
โดยทั่วไปนั้นจ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้หน้าวัวพันธุ์ใหม่  ซึ่ง เมื่อปรับปรุงพันธุ์ใหม่
ได้แล้ว การผลิตต้นพันธุ์ให้ได้เพียงพอ  ไม่กลายพันธุ์  และมีความแข็งแรง จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัย ในการ
ทดลองนี้ จะได้น าเอาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) มาใช้
ในการผลิตต้นพันธุ์หน้าวัวสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งข้อดีของวิธีการนี้คือ ลดเวลา ขั้นตอน แรงงาน และต้นทุนต่อหน่วยลง   

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง รับผิดชอบในการปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวสายพันธุ์ใหม่ๆเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและผลิตต้นอ่อนหน้าวัวลูกผสมพันธุ์ต่างๆให้แก่เกษตรกร โดยในขณะนี้ ศวพ. 
ล าปางได้ปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆ เพ่ือน าเสนอเป็นพันธุ์แนะน า และกระจายสู่เกษตรกรต่อไป 
หน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ที่น ามาใช้ในการทดลองนี้ จ านวน 4 สายพันธุ์ที่ก าลังด าเนินการน าเสนอเป็นพันธุ์แนะน า
ของกรมวิชาการเกษตรคือ สายพันธุ์ HC028 HC034 HC049 และHC084 ส่วนสายพันธุ์ HC084 เป็นสายพันธุ์ที่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาและน าเสนอเป็นสายพันธุ์แนะน าต่อไป  โดยการทดลองนี้ด าเนินการทดลองในหน้าวัวลูกผสม 
จ านวน 5 สายพันธุ์ดังกล่าวมาทดสอบเพาะเลี้ยงในระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB)   เพ่ือ
ศึกษาถึงการตอบสนองของต้นอ่อน ขนาดต่างกัน ต่อลักษณะและอัตราการเจริญเติบโต  ของหน้าวัวแต่ละสาย



พันธุ์ที่มีต่อระบบเพาะเลี้ยงแบบจมชั่วคราว   เพ่ือสนับสนุนการผลิตหน้าวัวลูกผสมพันธุ์แนะน าใหม่ๆ ให้มีต้นพันธุ์
หน้าวัวพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรกระจายสู่เกษตรกรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 
7. วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์ 

1. โปรโตคอร์มหน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง สายพันธุ์ต่างๆดังนี้  
HC028   HC034   HC049  HC084 และ  HC132 ที่ทางศวพ.ล าปาง เพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็ง ส าหรับสายพันธุ์ 
HC084 ได้รับระยะแคลลัสในอาหารกึ่งแข็งด้วย 

2. ระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) แบบใช้ปั้มอากาศขวดแก้วบรรจุต้นพืช ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขวดบรรจุต้นพืช 15 เซนติเมตร และขวดบรรจุอาหารบรรจุสูงสุด 2 ลิตร 

3. ระบบปั้มอากาศอัตโนมัติ 
4. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ าแรงดันสูง (Autoclave) 
5. ตู้เปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ (Laminar Flow) 
6. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น แอลกอฮอล์ 75 %  ปากคีบ  ตู้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์  

สารเคมีส าหรับเตรียมอาหารเหลว  เป็นต้น 
 

- วิธีการ 
1. รับโปรโตคอร์มหน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ จากศวพ. ล าปาง สายพันธุ์ต่างๆดังนี้  HC028   HC034   

HC049  HC084 และ  HC132  เพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็ง ส าหรับสายพันธุ์ HC084 ได้รับระยะแคลลัสด้วย น า
ขวดต้นหน้าวัวทั้งหมด มาเพาะเลี้ยงในห้องเลี้ยงที่ ศวส. ชุมพร อย่างน้อย 4 สัปดาห์เพื่อตรวจเช็คการปนเปื้อนเชื้อ 

2. เตรียมระบบ TIB และอาหารเหลวส าหรับเพาะเลี้ยงหน้าวัวโดยใช้อาหารสูตร kio.5 (ภาคผนวก) 
ส าหรับหน้าวัว จ านวน 1 ลิตรต่อ 1 ระบบ TIB ต่อขวดบรรจุอาหารและขวดบรรจุชิ้นส่วนพืช เข้าด้วยกัน น าระบบ 
TIB ไปฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าแรงดันสูง ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว นาน 25 นาที จากนั้นทดสอบการปนเปื้อนเชื้อของระบบ TIB ในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ  2 สัปดาห์ 

3. ตัดแต่งชิ้นส่วนหน้าวัวโดยการตัดแต่งให้แต่ละต้นกล้ามีจ านวนหนึ่งข้อและหนึ่งใบ ขนาดไม่เกิน หนึ่ง
เซนติเมตร 

4. ท าการทดลองโดยการน าชิ้นส่วนหน้าวัว สายพันธุ์ต่างๆ ที่ต้องการทดสอบ บรรจุลงในขวดบรรจุ
ชิ้นส่วนพืช โดยปฎิบัติในตู้เปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ 

5. เพาะเลี้ยงหน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆ ในอาหารเหลว ให้อาหารครั้งละ 1 นาที ทุก 12 ชั่วโมง เปลี่ยน
อาหารเหลวทุก 4  สัปดาห์ ส าหรับปริมาณอาหารเหลวที่ให้ ให้สังเกตจากปริมาณชิ้นส่วนพืช โดยเตรียมอาหาร
เหลวให้เพียงพอต่อชิ้นส่วนพืชที่เพาะเลี้ยง 
 

- ระยะเวลาและสถานที่ 



ด าเนินการทดลองช่วงเดือน ตุลาคม 2553 ถึง ธันวาคม 2555 ณ ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  สถาบันวิจัยพืชสวน 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 
สายพันธุ์ HC084 

จากการทดลองเพาะเลี้ยงแคลลัสและโปรโตคอร์ม 3 ระยะ คือ  (1) ระยะที่ยังเป็นแคลลัสแต่เริ่มมีใบเล็ก
เกิดขึ้น (ภาพที่ 1ก)  (2) ระยะที่เป็นโปรโตคอร์มและมีใบเกิดขึ้น (ภาพที่ 1ข) และ (3) ระยะที่เป็นต้นแล้ว (ภาพที่ 
1ค) ในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า ระยะ (1)แคลลัสที่เริ่มมีใบเล็กๆเกิดขึ้น มีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการเพ่ิมปริมาณแคลลัสที่มีใบเล็กๆ และบางส่วนกลายเป็นโปรโตคอร์มเล็กๆ มีอัตรา
การเจริญเติบโต 18.5 เท่า จากน้ าหนักเริ่มต้น  อย่างไรก็ตามถึงแม้แคลลัสบางส่วนสามารถพัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม
ขนาดเล็กๆได้ แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นต้นใหญ่ได้ แม้ว่าจะเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน ท าให้ไม่สามารถน า
แคลลัสและโปรโตคอร์มเล็กๆทั้งหมดไปอนุบาลในเรือนเพาะช าได้ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1ก)  ส าหรับระยะ (2) ระยะ
ที่เป็นโปรโตคอร์มและมีใบเกิดขึ้นนั้น อัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่าระยะ (1) โดยอัตราการเจริญอยู่ที่  4.9 เท่า 
และโปรโตคอร์มเล็กๆ สามารถเจริญขึ้นเป็นต้นกล้าและน าไปอนุบาลในเรือนเพาะช าได้ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1ข) 
ส่วนการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มระยะ (3) นั้น ต้นกล้ามีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่าสองระยะโดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตเพียง 2.2 เท่า  ต้นกล้ามีจ านวนใบมากขึ้น ใบมีขนาดใหญ่ขึ้น และต้นกล้าทั้งหมดสามารถน าไปอนุบาล
ในเรือนเพาะช าได้ (ตารางท่ี 1, ภาพที่ 1ค) 

 
ตารางที่ 1 น้ าหนักของต้นกล้าหน้าวัวพันธุ์ HC084 ขนาดต่างๆที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB นาน 12 
สัปดาห์ 
ระยะการเจริญ น้ าหนักเริ่มต้น 

(กรัม) 
น้ าหนักเก็บเกี่ยว (กรัม) อัตราการเจริญเติบโต 

(เท่า) 
ระยะที่ยังเป็นแคลลัสแต่เริ่ม
มีใบเล็กเกิดขึ้น 

28 519.6 18.3 

ระยะที่เป็นโปรโตคอร์มและ
มีใบเกิดขึ้น 

25.6 125.6 4.9 

ระยะที่เป็นต้นแล้ว 14.4 31.73 2.2 
 

จากการเก็บเกี่ยวแคลลัสระยะ (1) ซึ่งบางส่วนพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มขนาดเล็ก แต่ยังไม่สามารถน าไป
อนุบาลในเรือนเพาะช าได้ น าโปรโตคอร์มเหล่านี้มาเพาะเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์เพ่ือให้โปรโต
คอร์มพัฒนาเป็นต้นอ่อน จากนั้นท าการคัดเลือกต้นอ่อนขนาดต่างๆ ไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB 
หลังจากเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว 16 สัปดาห์ พบว่าน้ าหนักต้นรวม จ านวนต้น และน้ าหนักต่อต้น เพ่ิมขึ้นในทุก



ขนาดต้น (ตารางที่ 2)  ในส่วนของจ านวนต้นที่เพ่ิมขึ้นนั้น ต้นขนาดกลาง ให้จ านวนต้นเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
ต้นเริ่มต้นเพ่ิมมากที่สุดคือ 7.8 เท่า รองลงมาคือต้นขนาดเล็ก 6.7 เท่า และต้นขนาดใหญ่ 2.3 เท่ามี จ านวนต้น
เพ่ิมข้ึนน้อยที่สุด  สอดคล้องกับ Viegas et. al. (2007) ที่พบว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนของต้นอ่อนหน้าวัวที่เพาะเลี้ยงใน
อาหารกึ่งแข็ง ในเวลา 70 วันมีการเพ่ิมขึ้นของต้นอ่อนสูงสุด 8 .6 เท่า ในอาหารที่เติม BAP 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร   
ส าหรับขนาดของต้น (ใช้การชั่งน้ าหนักต่อต้น) ต้นขนาดเล็กมีการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักต่อต้นมากที่สุดคือ 2.6 เท่า
ของน้ าหนักต่อต้นเริ่มต้น ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากต้นขนาดเล็กเซลยังสามารถพัฒนาได้มากแล้รวดเร็วท าให้มีเจริญ
ของเนื้อเยื่อต่างๆอย่างรวดเร็ว 
 
ตารางที่ 2 ต้นกล้าขนาดต่างๆของหน้าวัวสายพันธุ์ HC 084 เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB นาน 16 
สัปดาห์ 
 
ขนาดต้น น้ าหนัก (กรัม) จ านวน (ต้น) น้ าหนักต่อต้น (กรัม) 

เร่ิมต้น เก็บ
เกี่ยว 

อัตราเพิ่ม 
(เท่า) 

เร่ิมต้น เก็บ
เกี่ยว 

อัตราเพิ่ม 
(เท่า) 

เร่ิมต้น เก็บเกี่ยว อัตราเพิ่ม 
(เท่า) 

ขนาดเล็ก 10 290 28 1,120 8,700 6.7 0.009 0.033 2.6 
ขนาดกลาง 15 265 16 510 4,505 7.8 0.029 0.058 1 
ขนาดใหญ่ 12 119 8.9 180 595 2.3 0.083 0.2 1.4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แคลลัสและโปรโตคอร์มหน้าวัวพันธุ์ HC084 ระยะต่างๆ เมื่อเริ่มเพาะเลี้ยง  

(แถวซ้าย) และเก็บเกี่ยวจากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB นาน 12  
สัปดาห์ (แถวขวา) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ต้นกล้าของหน้าวัวสายพันธุ์ HC 084 เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB  
 นาน 16 สัปดาห์โดยเริ่มต้นเพาะเลี้ยงด้วยขนาดต้นต่างกัน สายพันธุ์ HC028 

  
ส าหรับต้นกล้าสายพันธุ์นี้เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB พบว่า ต้นกล้านาน 10 สัปดาห์มีการ

เพ่ิมน้ าหนักมากกว่า ต้นกล้าเพาะเลี้ยงนาน 16 สัปดาห์ เนื่องมาจากในช่วงแรกต้นกล้าสายพันธ์นี้ บริเวณข้อ มีการ
สร้างแคลลัสเป็นจ านวนมาก เมื่อเพาะเลี้ยงนานขึ้น แคลลัสเหล่านั้น สามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อนใหม่ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับน้ าหนักต่อต้นเมื่อเก็บเกี่ยว คือเมื่อเลี้ยงต้นกล้านานขึ้นน้ าหนักต่อต้นสูงขึ้น (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธุ์ HC028 เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB ระยะเวลาต่างๆ  
 

 



ร ะ ย ะ เ ว ล า เพ า ะ เลี้ ย ง 
(สัปดาห์) 

เริ่มต้น เก็บเก่ียว 
น้ าหนัก (กรัม) น้ าหนักรวม (กรัม) น้ าหนักต่อต้น (กรัม) 

10 10.6 84.1 0.45 
16 9.4 42 0.6 

 
ขนาดต้นกล้าต่อการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB นั้น พบว่าต้นขนาดเล็กมีอัตราการเพ่ิมน้ าหนักรวม
และน้ าหนักต่อต้นมากกว่าต้นขนาดใหญ่ โดยมีการเพ่ิมขึ้น 2.8 และ3.1 เท่า ส าหรับน้ าหนักรวมและน้ าหนักต่อต้น
ตามล าดับ  ส่วนการเพ่ิมจ านวนต้นนั้นต้นขนาดใหญ่มีการเพ่ิมของจ านวนต้นมากกว่า เนื่องจากต้นขนาดใหญ่เมื่อ
เลี้ยงในอาหารเหลวนั้นตรงข้อมีการแตกหน่อเพ่ิมจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของน้ าหนักต่อต้นของต้น
ขนาดใหญ่ที่น้ าหนักต่อต้นลดลง (ตารางที่ 4, ภาพที่ 3) จากการสังเกตต้นกล้าที่เก็บเกี่ยวได้ พบว่า ต้นกล้าหน้าวัว
สายพันธุ์นี้มีการสร้างไหลและมีต้นกล้าขนาดเล็กมากติดอยู่ตามไหลเหล่านั้นจ านวนมาก (ภาพที่ 3) ดังนั้นถ้า
ต้องการเพ่ิมการขยายพันธุ์หน้าวัวสายพันธุ์นี้จ านวนมาก การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวรอบต่อไปควรเริ่มจากการ
ตัดข้อของไหลเหล่านี้เพื่อเพ่ิมจ านวนต้นให้มากข้ึนได้ 
 
ตารางท่ี 4  ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธุ์ HC028 เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วย ระบบ TIB ด้วยขนาดต้น 

    ต่างกัน นาน 12 สัปดาห์ 
 

ขนาด
ต้น

เริ่มต้น 

น้ าหนักรวม (กรัม) จ านวน (ต้น) น้ าหนักต่อต้น (กรัม) 
เร่ิมต้น เก็บเกี่ยว อัตรา

เพิ่ม 
(เท่า) 

เร่ิมต้น เก็บเกี่ยว อัตรา
เพิ่ม 
(เท่า) 

เร่ิมต้น เก็บเกี่ยว อัตรา
เพิ่ม 
(เท่า) 

ขนาดเล็ก 14.2 54.8 2.8 222 274 0.3 0.06 0.2 3.1 
ขนาด
ใหญ่ 

19.2 54.1 1.8 30 108 2.7 0.6 0.5 0 

 
 

  



 
ภาพที่  3  ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธุ์ HC028 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวด้วย 

  ระบบ TIB นาน 12 สัปดาห์ เริ่มต้นเพะเลี้ยงที่ขนาดต้นต่างกัน 
 
สายพันธุ์ HC049 
 ส าหรับสายพันธุ์ HC049 นั้น เมื่อเลี้ยงต้นกล้าแบบคละขนาดต้นในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB นาน 10 
สัปดาห์ พบว่าอัตราเพ่ิมของน้ าหนักรวม 3.1 เท่าจากช่วงเริ่มต้นและเมื่อเก็บเกี่ยวน้ าหนักต่อต้นอยู่ที่ 1.4 กรัม โดย
ได้จ านวนต้นเพียง 24 ต้น (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี  5  ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธ์ HC049 เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB นาน 10  

     สัปดาห์แบบคละขนาดต้นเริ่มต้น 
 

น้ าหนักเริ่มต้น (กรัม) น้ าหนักเก็บเกี่ยว (กรัม) อัตราเพิ่ม  
(เท่า) 

น้ าหนักเก็บเกี่ยวต่อต้น (กรัม) 

8.3 34.6 3.1 1.4 
 
 เมื่อเพาะเลี้ยงแบบแยกขนาดต้นเริ่มต้นและเพาะเลี้ยงนานขึ้นเป็น 12  สัปดาห์ พบว่าอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของหน้าวัวสายพันธุ์นี้ค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะจ านวนต้นที่เพ่ิมขึ้น มีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนต้นน้อยมากโดยเฉพาะ
ต้นขนาดเล็ก จ านวนต้นลดลง ในขณะที่ต้นขนาดใหญ่ อาจจะมีการแตกหน่อเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเพ่ิมของจ านวน
ต้นก็ถือว่าน้อย สอดคล้องกับการขยายพันธุ์หน้าวัวสายพันธุ์นี้ด้วยอาหารกึ่งแข็ง ที่ ศวพ. ล าปาง พบว่า การ
ขยายพันธุ์ของหน้าวัวสายพันธุ์นี้นั้นท าได้น้อย เนื่องจากหน้าวัวสายพันธ์นี้ ไม่แตกหน่อ (จากการติดต่อส่วนบุคคล) 
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนต้นที่เพ่ิมกับน้ าหนักต่อต้นเมื่อเก็บเกี่ยวนั้น พบว่าต้นขนาดเล็กแม้ว่าจะมีการลดลง
ของจ านวนต้น แต่น้ าหนักต่อต้นเพ่ิมขึ้น แสดงว่าต้นขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ต้นขนาดนี้ไม่แตกหน่อ 
ในขณะที่ต้นขนาดใหญ่มีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนต้น แต่น้ าหนักต่อต้นลดลง แสดงว่าถ้าเพาะเลี้ยงต้นขนาดใหญ่ ต้น
จะมีการแตกหน่อเพ่ิมข้ึนมากกว่าต้นขนาดเล็ก (ตารางท่ี 6, ภาพที่ 4)  
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6  ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธุ์ HC049 เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วย ระบบ TIB ด้วยขนาดต้น 

     ต่างกัน นาน 12 สัปดาห์  
 



ขนาด
ต้น

เริ่มต้น 

น้ าหนักรวม (กรัม) จ านวน (ต้น) น้ าหนักต่อต้น (กรัม) 
เร่ิมต้น เก็บเกี่ยว อัตรา

เพิ่ม 
(เท่า) 

เร่ิมต้น เก็บเกี่ยว อัตรา
เพิ่ม 
(เท่า) 

เร่ิมต้น เก็บเกี่ยว อัตรา
เพิ่ม 
(เท่า) 

ขนาดเล็ก 16.3 59.7 2.6 243 239 0 0.067 0.25 2.7 
ขนาด
ใหญ่ 

20.6 41.5 1 94 125 0.3 0.23 0.33 0.4 

 

 
 
 

ภาพที่  4  ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธุ์ HC049 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวด้วย 
  ระบบ TIB นาน 12 สัปดาห์ เริ่มต้นเพะเลี้ยงที่ขนาดต้นต่างกัน 

 
สายพันธุ์ HC132 
 ส าหรับหน้าวัวสายพันธ์ HC132 นั้น การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB ด้วยขนาดต้นเริ่มต้นที่
แตกตกต่างกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าต้นขนาดเล็กมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักทั้งน้ าหนักรวมและน้ าหนัก
ต่อต้นมากกว่าต้นขนาดใหญ่ โดยต้นขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตได้ทันต้นขนาดใหญ่ เนื่องจากน้ าหนักต่อต้นเมื่อ
เก็บเกี่ยวของต้นทั้งสองขนาดมีความใกล้เคียงกันมาก (ตารางที่ 7, ภาพที่ 5) ดังนั้นส าหรับหน้าวัวสายพันธุ์นี้นั้น 
ขนาดต้นที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB คือต้นขนาดเล็ก 
 
ตารางที่ 7  ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธุ์ HC132 เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วย ระบบ TIB ด้วยขนาดต้นต่างกัน นาน 
12 สัปดาห์ 
 
ขนาดต้นเริ่มต้น น้ าหนักรวม (กรัม) จ านวนเก็บเก่ียว (ต้น) น้ าหนักเก็บเกี่ยว

ต่อต้น (กรัม) เร่ิมต้น เก็บเกี่ยว อัตราเพิ่ม (เท่า) 

ขนาดเล็ก 8.3 47.5 4.7 169 0.28 

 



ขนาดใหญ่ 7 26.8 2.8 92 0.29 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
ภาพที่  5  ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธุ์ HC0132 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวด้วย  
                ระบบ TIB นาน 12 สัปดาห์ 

 
สายพันธุ์ HC034 
 ส าหรับต้นอ่อนหน้าวัวสายพันธุ์นี้ ต้นกล้าที่ได้รับ มีการปนเปื้อนเชื้อจ านวนมากท าให้มีต้นเริ่มต้นน้อย 
สามารถเพาะเลี้ยงได้แบบคละขนาด พบว่าต้นกล้ามีอัตราการเพ่ิมข้ึนของน้ าหนักรวมถึง 2.6 เท่า และขนาดต้นเมื่อ
เก็บเกี่ยวสามารถน าไปอนุบาลในเรือนเพาะช าได้ เนื่องจากต้นมีน้ าหนักถึง 0.5 กรัม  (ตารางที่ 8, ภาพที่ 6) ซึ่งใน
การเพาะเลี้ยงต้นกล้าหน้าวัวสายพันธุ์นี้ สามารถผลิตต้นกล้าได้ 79 ต้นในเวลา 10 สัปดาห์ 
 
ตารางท่ี 8 ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธ์ HC034 เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB นาน 10  

   สัปดาห์แบบคละขนาดต้นเริ่มต้น 
 

น้ าหนักเริ่มต้น (กรัม) น้ าหนักเก็บเกี่ยว (กรัม) อัตราเพิ่ม  
(เท่า) 

น้ าหนักเก็บเกี่ยวต่อต้น (กรัม) 

10.8 39.8 2.6 0.5 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
  
 
ภาพที ่6 ต้นกล้าหน้าวัวสายพันธุ์ HC034 จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB  

นาน 10 สัปดาห์ 
 

9. สรุปผลการทดลอง 
ในการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB  สามารถลดเวลาการเพาะเลี้ยงลงได้ ซึ่งโดยปกติการ

เพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มในอาหารแข็งใช้เวลา 19 – 21 สัปดาห์ (Islam, 2010) แต่การเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มใน
อาหารเหลวด้วยระบบ TIB สามารถลดเวลาการเพาะเลี้ยงลง เหลือ 10 – 12 สัปดาห์ 

สายพันธุ์ HC084 สามารถเพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่ระยะแคลลัสจนถึงโปรโตคอร์ม โดยถ้าเพาะเลี้ยงระยะ
แคลลัสจะเป็นการเพ่ิมปริมาณแคลลัสอย่างรวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถการน าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงแคลลัสให้ได้
ในปริมาณมากๆ เพราะการเพาะเลี้ยงแคลลัสด้วยอาหารเหลวในระบบ TIB สามารถเพ่ิมปริมาณแคลลัสได้ถึง 18 
เท่า   แล้วย้ายไปเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งเพ่ือให้แคลลัสพัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม  ส่วนในระยะโปรโตคอร์ม เพาะเลี้ยง
นาน 16 สัปดาห์โดยโปรโตคอร์มมีอัตราการเจริญเป็นต้นอ่อน จากต้นขนาดเล็ก อัตราการเจริญ 28 เท่า ขนาด
กลาง 16 เท่าและขนาดเล็ก 8.9 เท่า  

สายพันธุ์ HC028 สามารถเพาะเลี้ยง ในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB โดยเพาะเลี้ยงจากระยะโปรโตคอร์ม
เป็นต้นอ่อน นาน 12 สัปดาห์ อัตราการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม จากต้นขนาดเล็ก 2.8 เท่า และต้นขนาดใหญ่ 
1.8 เท่า 

สายพันธุ์ HC049 สามารถเพาะเลี้ยง ในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB โดยเพาะเลี้ยงจากระยะโปรโตคอร์ม
เป็นต้นอ่อน นาน 12 สัปดาห์ อัตราการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม จากต้นขนาดเล็ก 2.6 เท่า และต้นขนาดใหญ่ 
1 เท่า 

สายพันธุ์ HC132 สามารถเพาะเลี้ยง ในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB โดยเพาะเลี้ยงจากระยะโปรโตคอร์ม
เป็นต้นอ่อน นาน 12 สัปดาห์ อัตราการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม จากต้นขนาดเล็ก 4.7 เท่า และต้นขนาดใหญ่ 
2.8 เท่า 

สายพันธุ์ HC034 สามารถเพาะเลี้ยง ในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB โดยเพาะเลี้ยงจากระยะโปรโตคอร์ม
เป็นต้นอ่อน นาน 10 สัปดาห์ อัตราการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม 2.6 เท่า  

ส าหรับการน าต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเหลวด้วยระบบ TIB ออกอนุบาลในเรือนเพาะช านั้น 
จากการติดต่อส่วนตัวกับ ศวพ.ล าปาง พบว่าการอนุบาลมีอัตราการรอดตายสูงไม่แตกต่างจากการเพาะเลี้ยงด้วย
อาหารแข็ง โดยการอนุบาลในเรือนเพาะช าส าหรับต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารแข็ง สูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับการกลายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากต้น
กล้ายังไม่ออกดอก 

 



10. ค าแนะน าและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการทดลองนี้สามารถน าเอาการเพาะเลี้ยงหน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB 

ไปใช้ในการผลิตพันธุ์หน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่น าเสนอเป็นพันธุ์แนะน ากรมวิชาการเกษตร  โดยสรุปค าแนะน า
อย่างคร่าวๆ ดังนี้ 

สายพันธุ์ HC084 น้ าหนักรวมเริ่มต้นที่ประมาณ 15 กรัม ต่ออาหารเหลวสูตร kio.5 1 ลติร โดยขนาดต้น
อ่อนที่ใช้เริ่มต้นที่ประมาณ 0.03 กรัม ให้อาหารครั้งละ 1 นาที วันละ 2 ครั้ง เปลี่ยนอาหารทุก 4 สัปดาห์ 
เพาะเลี้ยงนาน 16 สัปดาห์  

สายพันธุ์ HC028 และสายพันธุ์ HC049 น้ าหนักรวมเริ่มต้นที่ประมาณ 15 กรัม ต่ออาหารเหลวสูตร 
kio.5 1 ลิตร โดยขนาดต้นอ่อนที่ใช้เริ่มต้นที่ประมาณ 0.06 กรัม ให้อาหารครั้งละ 1 นาที วันละ 2 ครั้ง เปลี่ยน
อาหารทุก 4 สัปดาห์ เพาะเลี้ยงนาน 12 สัปดาห์  

สายพันธุ์ HC132 น้ าหนักรวมเริ่มต้นที่ประมาณ 10 กรัม ต่ออาหารเหลวสูตร kio.5 1 ลติร โดยขนาดต้น
อ่อนที่ใช้เริ่มต้นที่ประมาณ 0.06 กรัม ให้อาหารครั้งละ 1 นาที วันละ 2 ครั้ง เปลี่ยนอาหารทุก 4 สัปดาห์ 
เพาะเลี้ยงนาน 12 สัปดาห์  

สายพันธุ์ HC034  น้ าหนักรวมเริ่มต้นที่ประมาณ 10 กรัม ต่ออาหารเหลวสูตร kio.5 1 ลิตร ให้อาหาร
ครั้งละ 1 นาที วันละ 2 ครั้ง เปลี่ยนอาหารทุก 4 สัปดาห์ เพาะเลี้ยงนาน 12 สัปดาห์  
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12. ภาคผนวก 
       1. ลักษณะและสีดอกหน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่จ านวน 5 สายพันธุ์ที่จะเสนอเป็นพันธุ์แนะน า ของกรม
วิชาการเกษตร ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดย ศวพ.ล าปาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อาหารเหลวสูตร kio.5 ปริมาณต่อลิตร 
 

สารเคมี ปริมาณ หน่วย 
NH4NO3 1.65  กรัม 
KNO32H2O 1.9  กรัม 
CaCl22H2O 0.44 กรัม 
MgSO47H2O 0.37 กรัม 
KH2PO4 0.17 กรัม 
H3BO3 6.2 มิลลิกรัม 



CoCl26H2O 0.025 มิลลิกรัม 
Na2MoO42H2O 0.025 มิลลิกรัม 
KI 0.83 มิลลิกรัม 
ZnSO47H2O 0.86 มิลลิกรัม 
MnSO47H2O 0.69 มิลลิกรัม 
CuSO45H2O 0.025 มิลลิกรัม 
Na2EDTA 37.3 มิลลิกรัม 
FeSO47H2O 27.8 มิลลิกรัม 
Glycine 2 มิลลิกรัม 
Nicotinic acid 0.5 มิลลิกรัม 
Pyridoxine 0.5 มิลลิกรัม 
Thiamine 0.1 มิลลิกรัม 
Myo-inositol 100 มิลลิกรัม 
BAP 0.5 มิลลิกรัม 
น้ าตาล 30 กรัม 
pH 5.7  

 
 
 
 

 


