
การทดสอบการขยายพนัธ์ุหน้าววัพนัธ์ุลูกผสมใหม่ในเชิงการค้า 

 

ประภาพร  ฉนัทานุมติั1   

ยพุิน  กสินเกษมพงษ์2   และสุเมธ  อ่องเภา3 

  

บทคัดย่อ 

 หนา้ววัเป็นไมต้ดัดอกเขตร้อนซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงพนัธ์ุใหม่ตลอดเวลาเพื่อใหท้นัต่อ
ความตอ้งการของตลาด การขยายพนัธ์ุใหไ้ดจ้  านวนมากเม่ือไดพ้นัธ์ุใหม่เป็นส่ิงจ าเป็น จึงมีการศึกษาการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในอาหารเหลวดว้ยระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) กบัหนา้ววัสายพนัธ์ุ
ใหม่ โดยศึกษาหนา้ววัสายพนัธ์ุ HC028  HC034  HC049  HC084 และ HC132 ซ่ึงเป็นหนา้ววัท่ีจะท าการ
เสนอเป็นพนัธ์ุแนะน าของศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรล าปาง ท าการศึกษาการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในอาหาร
เหลวดว้ยระบบ TIB แบบใชป้ั้มอากาศขวดแกว้เป็นภาชนะใส่ช้ินส่วนพืช พบวา่หนา้ววัทุกสายพนัธ์ุสามารถ
เพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB ได ้สายพนัธ์ุ HC084 สามารถเพาะเล้ียงแคลลสัในอาหารเหลวเพื่อ
เพิ่มปริมาณแคลลสัได ้18.3 เท่า ในเวลา 12 สัปดาห์ ในการเพาะเล้ียงโปรโตคอร์มหนา้ววัลูกผสมพนัธ์ุใหม่
ทุกสายพนัธ์ุสามารถเพาะเล้ียงโปรโตคอร์มใหเ้ป็นตน้อ่อนได ้สายพนัธ์ุ HC084 มีอตัราการเพิ่มข้ึนของ
น ้าหนกัรวมในการทดลองท่ีเร่ิมตน้ดว้ยตน้ขนาดเล็ก  28 เท่าและ 8.9 เท่า ในตน้ขนาดใหญ่ ส่วนสายพนัธ์ุ 
HC132 มีอตัราการเพิ่มข้ึนของน ้าหนกัรวม 2.8 เท่าในตน้ขนาดใหญ่ และ 4.7 เท่า ในตน้ขนาดเล็ก สายพนัธ์ุ 
HC028 และ HC049 มีอตัราการเพิ่มข้ึนของน ้าหนกัรวมท่ีเร่ิมตน้ดว้ยตน้ขนาดเล็ก 2.8 และ 2.6 เท่าตามล าดบั
และส่วนในตน้ขนาดใหญ่มีอตัราการเพิ่มข้ึน 1.8 และ 1 เท่า ตามล าดบั  สรุปวา่หนา้ววัลูกผสมสายพนัธ์ุใหม่
ทั้ง 5 สายพนัธ์ุสามารถเพาะเล้ียงจากโปรโตคอร์มเป็นตน้อ่อนในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB โดยมีการ
เพิ่มข้ึนทั้ง น ้าหนกัเก็บเก่ียวรวม จ านวนตน้ และน ้าหนกัต่อตน้ 
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ค าน า 

 
  หนา้ววัเป็นไมต้ดัดอกเมืองร้อนท่ีไดรั้บความนิยมและมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ประเทศไทย

มีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมในการผลิตหนา้ววัตดัดอกและหนา้ววักระถาง ปัจจุบนัมีพื้นท่ีปลูกตามภาคต่างๆ 
ประมาณ 150 ไร่ ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครราชสีมา 
เลย ฉะเชิงเทรา ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย ก าแพงเพชร ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง 
กระบ่ี และ พงังา ผลผลิตทัว่ประเทศประมาณ 4,800,000 ดอกต่อปีส่วนใหญ่ใชใ้นประเทศ และเร่ิมส่งออก
มากข้ึนในช่วง10  ปีท่ีผา่นมามีการส่งออกทั้งตน้พนัธ์ุและไมต้ดัดอกโดยในปี  2554 และ  2555  มีมูลค่า  2.2 
ลา้นบาท และ  3.7  ลา้นบาทตามล าดบั  ทั้งน้ี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และบูรไนมีการน าเขา้ตน้พนัธ์ุจากไทย
ส่วน  ออสเตรเลีย รัสเซียและอเมริกา  น าเขา้ในรูปตดัดอก 

เน่ืองจากมีศกัยภาพในการส่งออกมีแนวโนม้วา่เพิ่มสูงข้ึน  ปัจจุบนัจึงมีการขยายพื้นท่ีปลูกมากข้ึน
แต่เทคโนโลยีในการผลิต ผสมพนัธ์ุ ขยายพนัธ์ุยงัมีน้อย ตน้พนัธ์ุและความหลากหลายของสายพนัธ์ุมีไม่
เพียงพอ  จึงมีการน าเขา้ตน้พนัธ์ุหน้าววัลูกผสมจากประเทศเนเธอร์แลนด์ จีนและเวียดนาม ปี  2555  มูลค่า
กวา่  3.1  ลา้นบาท ในการน าเขา้พนัธ์ุหน้าววั นอกจากราคาแพงแลว้ พบว่าปนเป้ือนและอ่อนแอต่อโรคใบ
แห้ง โรคใบไหม ้และ โรคไวรัส จากปัญหาดงักล่าวการจะส่งเสริมให้มีการปลูกเล้ียงหนา้ววั โดยการน าเขา้
พันธ์ุจากต่างประเทศแม้เป็นทางเลือกหน่ึงแต่สามารถท าได้เฉพาะผูป้ลูกเล้ียงมีเงินลงทุนสูง การจะ
พฒันาการปลูกเล้ียงหนา้ววัส าหรับเกษตรกรโดยทัว่ไปนั้นจ าเป็นตอ้งมีการวิจยัและพฒันาการปรับปรุงพนัธ์ุ
เพื่อใหไ้ดห้นา้ววัพนัธ์ุใหม่  ซ่ึง เม่ือปรับปรุงพนัธ์ุใหม่ไดแ้ลว้ การผลิตตน้พนัธ์ุให้ไดเ้พียงพอ  ไม่กลายพนัธ์ุ  
และมีความแข็งแรง จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยั ในการทดลองน้ี จะได้น าเอาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อในระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) มาใชใ้นการผลิตตน้พนัธ์ุหนา้ววัสายพนัธ์ุใหม่ ซ่ึง
ขอ้ดีของวธีิการน้ีคือ ลดเวลา ขั้นตอน แรงงาน และตน้ทุนต่อหน่วยลง   

 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรล าปาง รับผิดชอบในการปรับปรุงพนัธ์ุหน้าววัสายพนัธ์ุ
ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดและผลิตตน้อ่อนหนา้ววัลูกผสมพนัธ์ุต่างๆใหแ้ก่เกษตรกร โดย
ในขณะน้ี ศวพ. ล าปางไดป้รับปรุงพนัธ์ุหน้าววัลูกผสมสายพนัธ์ุต่างๆ เพื่อน าเสนอเป็นพนัธ์ุแนะน า และ
กระจายสู่เกษตรกรต่อไป หน้าววัลูกผสมสายพนัธ์ุท่ีน ามาใช้ในการทดลองน้ี จ  านวน 4 สายพนัธ์ุท่ีก าลงั
ด าเนินการน าเสนอเป็นพนัธ์ุแนะน าของกรมวชิาการเกษตรคือ สายพนัธ์ุ HC028 HC034 HC049 และHC084 
ส่วนสายพนัธ์ุ HC084 เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาและน าเสนอเป็นสายพนัธ์ุแนะน าต่อไป  โดยการ
ทดลองน้ีด าเนินการทดลองในหน้าววัลูกผสม จ านวน 5 สายพนัธ์ุดงักล่าวมาทดสอบเพาะเล้ียงในระบบ 
Temporary Immersion Bioreactor (TIB)   เพื่อศึกษาถึงการตอบสนองของตน้อ่อน ขนาดต่างกนั ต่อลกัษณะ
และอตัราการเจริญเติบโต  ของหนา้ววัแต่ละสายพนัธ์ุท่ีมีต่อระบบเพาะเล้ียงแบบจมชัว่คราว   เพื่อสนบัสนุน



การผลิตหนา้ววัลูกผสมพนัธ์ุแนะน าใหม่ๆ ให้มีตน้พนัธ์ุหนา้ววัพนัธ์ุแนะน าของกรมวิชาการเกษตรกระจาย
สู่เกษตรกรอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 
 

วธีิด าเนินการ 
 
อุปกรณ์ 
1. โปรโตคอร์มหนา้ววัลูกผสมสายพนัธ์ุใหม่ จากศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรล าปาง สายพนัธ์ุต่างๆดงัน้ี  
HC028   HC034   HC049  HC084 และ  HC132 ท่ีทางศวพ.ล าปาง เพาะเล้ียงในอาหารก่ึงแข็ง ส าหรับสาย
พนัธ์ุ HC084 ไดรั้บระยะแคลลสัในอาหารก่ึงแขง็ดว้ย 
2 . ระบบ  Temporary Immersion Bioreactor (TIB) แบบใช้ ป้ั มอากาศขวดแก้วบ รร จุต้นพื ช  ขน าด
เส้นผา่ศูนยก์ลางขวดบรรจุตน้พืช 15 เซนติเมตร และขวดบรรจุอาหารบรรจุสูงสุด 2 ลิตร 
3. ระบบป้ัมอากาศอตัโนมติั 
4. เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือไอน ้าแรงดนัสูง (Autoclave) 
5. ตูเ้ปล่ียนถ่ายเน้ือเยือ่ (Laminar Flow) 
6. วสัดุและอุปกรณ์ส าหรับการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ เช่น แอลกอฮอล์ 75 %  ปากคีบ  ตูฆ่้าเช้ืออุปกรณ์  สารเคมี
ส าหรับเตรียมอาหารเหลว  เป็นตน้ 
 
วธีิการ 
1. รับโปรโตคอร์มหน้าววัลูกผสมสายพนัธ์ุใหม่ จากศวพ. ล าปาง สายพนัธ์ุต่างๆดังน้ี  HC028   HC034   
HC049  HC084 และ  HC132  เพาะเล้ียงในอาหารก่ึงแข็ง ส าหรับสายพนัธ์ุ HC084 ไดรั้บระยะแคลลสัดว้ย 
น าขวดตน้หน้าววัทั้งหมด มาเพาะเล้ียงในห้องเล้ียงท่ี ศวส. ชุมพร อย่างน้อย 4 สัปดาห์เพื่อตรวจเช็คการ
ปนเป้ือนเช้ือ 
2. เตรียมระบบ TIB และอาหารเหลวส าหรับเพาะเล้ียงหนา้ววัโดยใชอ้าหารสูตร kio.5 (ภาคผนวก) ส าหรับ
หนา้ววั จ  านวน 1 ลิตรต่อ 1 ระบบ TIB ต่อขวดบรรจุอาหารและขวดบรรจุช้ินส่วนพืช เขา้ดว้ยกนั น าระบบ 
TIB ไปฆ่าเช้ือดว้ยเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยไอน ้าแรงดนัสูง ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดนั 15 ปอนดต่์อ
ตารางน้ิว นาน 25 นาที จากนั้นทดสอบการปนเป้ือนเช้ือของระบบ TIB ในหอ้งเล้ียงเน้ือเยือ่  2 สัปดาห์ 
3. ตดัแต่งช้ินส่วนหน้าววัโดยการตดัแต่งให้แต่ละตน้กลา้มีจ านวนหน่ึงขอ้และหน่ึงใบ ขนาดไม่เกิน หน่ึง
เซนติเมตร 
4. ท าการทดลองโดยการน าช้ินส่วนหนา้ววั สายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีตอ้งการทดสอบ บรรจุลงในขวดบรรจุช้ินส่วน
พืช โดยปฎิบติัในตูเ้ปล่ียนถ่ายเน้ือเยือ่ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนเช้ือ 



5. เพาะเล้ียงหน้าววัลูกผสมสายพนัธ์ุต่างๆ ในอาหารเหลว ให้อาหารคร้ังละ 1 นาที ทุก 12 ชัว่โมง เปล่ียน
อาหารเหลวทุก 4  สัปดาห์ ส าหรับปริมาณอาหารเหลวท่ีให้ ให้สังเกตจากปริมาณช้ินส่วนพืช โดยเตรียม
อาหารเหลวใหเ้พียงพอต่อช้ินส่วนพืชท่ีเพาะเล้ียง 
 
ระยะเวลาและสถานที ่
ด าเนินการทดลองช่วงเดือน ตุลาคม 2553 ถึง ธันวาคม 2555 ณ ห้องปฎิบติัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  ศูนยว์ิจยั
พืชสวนชุมพร  สถาบนัวจิยัพืชสวน 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 
สายพนัธ์ุ HC084 

จากการทดลองเพาะเล้ียงแคลลสัและโปรโตคอร์ม 3 ระยะ คือ  (1) ระยะท่ียงัเป็นแคลลสัแต่เร่ิมมีใบเล็ก
เกิดข้ึน (ภาพท่ี 1ก)  (2) ระยะท่ีเป็นโปรโตคอร์มและมีใบเกิดข้ึน (ภาพท่ี 1ข) และ (3) ระยะท่ีเป็นตน้แล้ว 
(ภาพท่ี 1ค) ในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB เป็นเวลา 3 เดือน พบวา่ ระยะ (1)แคลลสัท่ีเร่ิมมีใบเล็กๆเกิดข้ึน มี
การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว มีการเพิ่มปริมาณแคลลสัท่ีมีใบเล็กๆ และบางส่วนกลายเป็นโปรโตคอร์มเล็กๆ 
มีอตัราการเจริญเติบโต 18.5 เท่า จากน ้าหนกัเร่ิมตน้  อยา่งไรก็ตามถึงแมแ้คลลสับางส่วนสามารถพฒันาเป็น
โปรโตคอร์มขนาดเล็กๆได้ แต่ก็ยงัไม่สามารถพฒันาเป็นตน้ใหญ่ได ้แมว้า่จะเพาะเล้ียงเป็นเวลา 3 เดือน ท า
ใหไ้ม่สามารถน าแคลลสัและโปรโตคอร์มเล็กๆทั้งหมดไปอนุบาลในเรือนเพาะช าได ้(ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 1ก)  
ส าหรับระยะ (2) ระยะท่ีเป็นโปรโตคอร์มและมีใบเกิดข้ึนนั้น อตัราการเจริญเติบโตน้อยกว่าระยะ (1) โดย
อตัราการเจริญอยูท่ี่  4.9 เท่า และโปรโตคอร์มเล็กๆ สามารถเจริญข้ึนเป็นตน้กลา้และน าไปอนุบาลในเรือน
เพาะช าได้ (ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 1ข) ส่วนการเพาะเล้ียงโปรโตคอร์มระยะ (3) นั้ น ต้นกล้ามีอัตราการ
เจริญเติบโตน้อยกว่าสองระยะโดยมีอตัราการเจริญเติบโตเพียง 2.2 เท่า  ตน้กล้ามีจ  านวนใบมากข้ึน ใบมี
ขนาดใหญ่ข้ึน และตน้กลา้ทั้งหมดสามารถน าไปอนุบาลในเรือนเพาะช าได ้(ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 1ค) 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 น ้ าหนักของตน้กล้าหน้าววัพนัธ์ุ HC084 ขนาดต่างๆท่ีเพาะเล้ียงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB 
นาน 12 สัปดาห์ 



ระยะการเจริญ น ้าหนกัเร่ิมตน้ 
(กรัม) 

น ้าหนกัเก็บเก่ียว 
(กรัม) 

อตัราการ
เจริญเติบโต (เท่า) 

ระยะท่ียงัเป็นแคลลัสแต่
เร่ิมมีใบเลก็เกิดข้ึน 

28 519.6 18.3 

ระยะท่ี เป็นโปรโตคอร์ม
และมีใบเกิดข้ึน 

25.6 125.6 4.9 

ระยะท่ีเป็นตน้แลว้ 14.4 31.73 2.2 
 

จากการเก็บเก่ียวแคลลสัระยะ (1) ซ่ึงบางส่วนพฒันาเป็นโปรโตคอร์มขนาดเล็ก แต่ยงัไม่สามารถ
น าไปอนุบาลในเรือนเพาะช าได ้น าโปรโตคอร์มเหล่าน้ีมาเพาะเล้ียงในอาหารก่ึงแข็ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์
เพื่อให้โปรโตคอร์มพฒันาเป็นตน้อ่อน จากนั้นท าการคดัเลือกตน้อ่อนขนาดต่างๆ ไปเพาะเล้ียงในอาหาร
เหลวดว้ยระบบ TIB หลงัจากเพาะเล้ียงในอาหารเหลว 16 สัปดาห์ พบว่าน ้ าหนักตน้รวม จ านวนตน้ และ
น ้ าหนกัต่อตน้ เพิ่มข้ึนในทุกขนาดตน้ (ตารางท่ี 2)  ในส่วนของจ านวนตน้ท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ตน้ขนาดกลาง ให้
จ  านวนตน้เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนตน้เร่ิมตน้เพิ่มมากท่ีสุดคือ 7.8 เท่า รองลงมาคือตน้ขนาดเล็ก 6.7 เท่า 
และตน้ขนาดใหญ่ 2.3 เท่ามีจ  านวนตน้เพิ่มข้ึนน้อยท่ีสุด  สอดคลอ้งกบั Viegas et. al. (2007) ท่ีพบวา่อตัรา
การเพิ่มข้ึนของตน้อ่อนหนา้ววัท่ีเพาะเล้ียงในอาหารก่ึงแข็ง ในเวลา 70 วนัมีการเพิ่มข้ึนของตน้อ่อนสูงสุด 8 
.6 เท่า ในอาหารท่ีเติม BAP 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร   ส าหรับขนาดของตน้ (ใชก้ารชัง่น ้ าหนกัต่อตน้) ตน้ขนาด
เล็กมีการเพิ่มข้ึนของน ้ าหนกัต่อตน้มากท่ีสุดคือ 2.6 เท่าของน ้ าหนกัต่อตน้เร่ิมตน้ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุจากตน้
ขนาดเล็กเซลยงัสามารถพฒันาไดม้ากแลร้วดเร็วท าใหมี้เจริญของเน้ือเยือ่ต่างๆอยา่งรวดเร็ว 
ตารางที ่2 ตน้กลา้ขนาดต่างๆของหนา้ววัสายพนัธ์ุ HC 084 เพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB นาน 16 
สัปดาห์ 
ขนาดตน้ น ้าหนกั (กรัม) จ านวน (ตน้) น ้าหนกัต่อตน้ (กรัม) 

เร่ิมตน้ เก็บ
เก่ียว 

อตัราเพ่ิม 
(เท่า) 

เร่ิมตน้ เก็บ
เก่ียว 

อตัราเพ่ิม 
(เท่า) 

เร่ิมตน้ เก็บเก่ียว อตัราเพ่ิม 
(เท่า) 

ขนาดเลก็ 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 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แคลลสัและโปรโตคอร์มหนา้ววัพนัธ์ุ HC084 ระยะต่างๆ เม่ือเร่ิมเพาะเล้ียง  

(แถวซา้ย) และเก็บเก่ียวจากการเพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB นาน 12  
สัปดาห์ (แถวขวา) 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ตน้กลา้ของหนา้ววัสายพนัธ์ุ HC 084 เพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB  
 นาน 16 สัปดาห์โดยเร่ิมตน้เพาะเล้ียงดว้ยขนาดตน้ต่างกนั 

สายพนัธ์ุ HC028 
 ส าหรับตน้กลา้สายพนัธ์ุน้ีเพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB พบวา่ ตน้กลา้นาน 10 สัปดาห์มี
การเพิ่มน ้าหนกัมากกวา่ ตน้กลา้เพาะเล้ียงนาน 16 สัปดาห์ เน่ืองมาจากในช่วงแรกตน้กลา้สายพนัธ์น้ี บริเวณ
ขอ้ มีการสร้างแคลลสัเป็นจ านวนมาก เม่ือเพาะเล้ียงนานข้ึน แคลลสัเหล่านั้น สามารถพฒันาเป็นตน้อ่อน

 



ใหม่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัน ้ าหนกัต่อตน้เม่ือเก็บเก่ียว คือเม่ือเล้ียงตน้กลา้นานข้ึนน ้ าหนกัต่อตน้สูงข้ึน (ตาราง
ท่ี 3) 
ตารางที ่3 ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ุ HC028 เพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB ระยะเวลาต่างๆ  
ร ะ ย ะ เว ล า เพ า ะ เ ล้ี ย ง 
(สัปดาห์) 

เร่ิมตน้ เก็บเก่ียว 
น ้าหนกั (กรัม) น ้าหนกัรวม (กรัม) น ้าหนกัต่อตน้ (กรัม) 

10 10.6 84.1 0.45 
16 9.4 42 0.6 

 
ขนาดตน้กลา้ต่อการเพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB นั้น พบวา่ตน้ขนาดเล็กมีอตัราการเพิ่มน ้ าหนกั
รวมและน ้ าหนกัต่อตน้มากกว่าตน้ขนาดใหญ่ โดยมีการเพิ่มข้ึน 2.8 และ3.1 เท่า ส าหรับน ้ าหนักรวมและ
น ้ าหนักต่อต้นตามล าดับ  ส่วนการเพิ่มจ านวนต้นนั้ นต้นขนาดใหญ่มีการเพิ่มของจ านวนต้นมากกว่า 
เน่ืองจากตน้ขนาดใหญ่เม่ือเล้ียงในอาหารเหลวนั้นตรงขอ้มีการแตกหน่อเพิ่มจ านวนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การลดลงของน ้ าหนกัต่อตน้ของตน้ขนาดใหญ่ท่ีน ้ าหนกัต่อตน้ลดลง (ตารางท่ี 4, ภาพท่ี 3) จากการสังเกต
ตน้กลา้ท่ีเก็บเก่ียวได ้พบวา่ ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ุน้ีมีการสร้างไหลและมีตน้กลา้ขนาดเล็กมากติดอยูต่าม
ไหลเหล่านั้นจ านวนมาก (ภาพท่ี 3) ดงันั้นถา้ตอ้งการเพิ่มการขยายพนัธ์ุหนา้ววัสายพนัธ์ุน้ีจ  านวนมาก การ
เพาะเล้ียงในอาหารเหลวรอบต่อไปควรเร่ิมจากการตดัขอ้ของไหลเหล่าน้ีเพื่อเพิ่มจ านวนตน้ใหม้ากข้ึนได ้
ตารางที ่4  ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ุ HC028 เพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ย ระบบ TIB ดว้ยขนาดตน้ 

    ต่างกนั นาน 12 สัปดาห์ 
ขนาด
ตน้

เร่ิมตน้ 

น ้าหนกัรวม (กรัม) จ านวน (ตน้) น ้าหนกัต่อตน้ (กรัม) 
เร่ิมตน้ เก็บเก่ียว อตัรา

เพ่ิม 
(เท่า) 

เร่ิมตน้ เก็บเก่ียว อตัรา
เพ่ิม 
(เท่า) 

เร่ิมตน้ เก็บเก่ียว อตัรา
เพ่ิม 
(เท่า) 

ขนาดเลก็ 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 

 
 



 
 

ภาพที ่ 3  ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ุ HC028 จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในอาหารเหลวดว้ย 
  ระบบ TIB นาน 12 สัปดาห์ เร่ิมตน้เพะเล้ียงท่ีขนาดตน้ต่างกนั 

 
สายพนัธ์ุ HC049 
 ส าหรับสายพนัธ์ุ HC049 นั้น เม่ือเล้ียงตน้กลา้แบบคละขนาดตน้ในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB นาน 
10 สัปดาห์ พบวา่อตัราเพิ่มของน ้ าหนกัรวม 3.1 เท่าจากช่วงเร่ิมตน้และเม่ือเก็บเก่ียวน ้ าหนกัต่อตน้อยูท่ี่ 1.4 
กรัม โดยไดจ้  านวนตน้เพียง 24 ตน้ (ตารางท่ี 5) 
ตารางที ่ 5  ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ HC049 เพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB นาน 10  

     สัปดาห์แบบคละขนาดตน้เร่ิมตน้ 
น ้าหนกัเร่ิมตน้ (กรัม) น ้าหนกัเก็บเก่ียว (กรัม) อตัราเพิ่ม  

(เท่า) 
น ้าหนกัเก็บเก่ียวต่อตน้ (กรัม) 

8.3 34.6 3.1 1.4 
 
 เม่ือเพาะเล้ียงแบบแยกขนาดต้นเร่ิมต้นและเพาะเล้ียงนานข้ึนเป็น 12  สัปดาห์ พบว่าอตัราการ
เพิ่มข้ึนของหน้าววัสายพนัธ์ุน้ีค่อนขา้งต ่า โดยเฉพาะจ านวนตน้ท่ีเพิ่มข้ึน มีการเพิ่มข้ึนของจ านวนตน้น้อย
มากโดยเฉพาะตน้ขนาดเล็ก จ  านวนตน้ลดลง ในขณะท่ีตน้ขนาดใหญ่ อาจจะมีการแตกหน่อเพิ่มข้ึน แต่อตัรา
การเพิ่มของจ านวนตน้ก็ถือวา่นอ้ย สอดคลอ้งกบัการขยายพนัธ์ุหนา้ววัสายพนัธ์ุน้ีดว้ยอาหารก่ึงแข็ง ท่ี ศวพ. 
ล าปาง พบว่า การขยายพนัธ์ุของหน้าววัสายพนัธ์ุน้ีนั้นท าไดน้อ้ย เน่ืองจากหนา้ววัสายพนัธ์น้ี ไม่แตกหน่อ 
(จากการติดต่อส่วนบุคคล) ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนตน้ท่ีเพิ่มกบัน ้ าหนักต่อตน้เม่ือเก็บเก่ียวนั้น 
พบว่าต้นขนาดเล็กแม้ว่าจะมีการลดลงของจ านวนต้น แต่น ้ าหนักต่อต้นเพิ่มข้ึน แสดงว่าต้นขนาดเล็ก
สามารถเจริญเติบโตไดดี้แต่ตน้ขนาดน้ีไม่แตกหน่อ ในขณะท่ีตน้ขนาดใหญ่มีการเพิ่มข้ึนของจ านวนตน้ แต่
น ้ าหนกัต่อตน้ลดลง แสดงวา่ถา้เพาะเล้ียงตน้ขนาดใหญ่ ตน้จะมีการแตกหน่อเพิ่มข้ึนมากกว่าตน้ขนาดเล็ก 
(ตารางท่ี 6, ภาพท่ี 4)  
 

 



ตารางที ่6  ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ุ HC049 เพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ย ระบบ TIB ดว้ยขนาดตน้ 
     ต่างกนั นาน 12 สัปดาห์  

ขนาด
ตน้

เร่ิมตน้ 

น ้าหนกัรวม (กรัม) จ านวน (ตน้) น ้าหนกัต่อตน้ (กรัม) 
เร่ิมตน้ เก็บเก่ียว อตัรา

เพ่ิม 
(เท่า) 

เร่ิมตน้ เก็บเก่ียว อตัรา
เพ่ิม 
(เท่า) 

เร่ิมตน้ เก็บเก่ียว อตัรา
เพ่ิม 
(เท่า) 

ขนาดเลก็ 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 

 

 
 
 

ภาพที ่ 4  ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ุ HC049 จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในอาหารเหลวดว้ย 
  ระบบ TIB นาน 12 สัปดาห์ เร่ิมตน้เพะเล้ียงท่ีขนาดตน้ต่างกนั 

 
สายพนัธ์ุ HC132 
 ส าหรับหน้าววัสายพนัธ์ HC132 นั้น การเพาะเล้ียงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB ด้วยขนาดต้น
เร่ิมตน้ท่ีแตกตกต่างกนัเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าตน้ขนาดเล็กมีอตัราการเพิ่มข้ึนของน ้ าหนักทั้งน ้ าหนัก
รวมและน ้ าหนักต่อตน้มากกว่าตน้ขนาดใหญ่ โดยตน้ขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตไดท้นัตน้ขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากน ้ าหนักต่อต้นเม่ือเก็บเก่ียวของตน้ทั้งสองขนาดมีความใกล้เคียงกันมาก (ตารางท่ี 7, ภาพท่ี 5) 
ดงันั้นส าหรับหนา้ววัสายพนัธ์ุน้ีนั้น ขนาดตน้ท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB คือ
ตน้ขนาดเล็ก 
 
 

 



ตารางที่ 7  ตน้กลา้หน้าววัสายพนัธ์ุ HC132 เพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ย ระบบ TIB ดว้ยขนาดตน้ต่างกนั 
นาน 12 สัปดาห์ 
ข น า ด ต้ น
เร่ิมตน้ 

น ้าหนกัรวม (กรัม) จ านวนเก็บเก่ียว (ตน้) น ้าหนกัเก็บเก่ียว
ต่อตน้ (กรัม) เร่ิมตน้ เก็บเก่ียว อตัราเพ่ิม (เท่า) 

ขนาดเลก็ 8.3 47.5 4.7 169 0.28 
ขนาดใหญ่ 7 26.8 2.8 92 0.29 
 
 
 

  
 
 
 
 

ภาพที ่ 5  ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ุ HC0132 จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในอาหารเหลวดว้ย  
                ระบบ TIB นาน 12 สัปดาห์ 

 
สายพนัธ์ุ HC034 
 ส าหรับตน้อ่อนหนา้ววัสายพนัธ์ุน้ี ตน้กลา้ท่ีไดรั้บ มีการปนเป้ือนเช้ือจ านวนมากท าให้มีตน้เร่ิมตน้
นอ้ย สามารถเพาะเล้ียงไดแ้บบคละขนาด พบวา่ตน้กลา้มีอตัราการเพิ่มข้ึนของน ้ าหนกัรวมถึง 2.6 เท่า และ
ขนาดตน้เม่ือเก็บเก่ียวสามารถน าไปอนุบาลในเรือนเพาะช าได ้เน่ืองจากตน้มีน ้ าหนกัถึง 0.5 กรัม  (ตารางท่ี 
8, ภาพท่ี 6) ซ่ึงในการเพาะเล้ียงตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ุน้ี สามารถผลิตตน้กลา้ได ้79 ตน้ในเวลา 10 สัปดาห์ 
ตารางที ่8 ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ HC034 เพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB นาน 10  

   สัปดาห์แบบคละขนาดตน้เร่ิมตน้ 
น ้าหนกัเร่ิมตน้ (กรัม) น ้าหนกัเก็บเก่ียว (กรัม) อตัราเพิ่ม  

(เท่า) 
น ้าหนกัเก็บเก่ียวต่อตน้ (กรัม) 

10.8 39.8 2.6 0.5 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่6 ตน้กลา้หนา้ววัสายพนัธ์ุ HC034 จากการเพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB  

นาน 10 สัปดาห์ 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

ในการเพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB  สามารถลดเวลาการเพาะเล้ียงลงได้ ซ่ึงโดยปกติการ
เพาะเล้ียงโปรโตคอร์มในอาหารแขง็ใชเ้วลา 19 – 21 สัปดาห์ (Islam, 2010) แต่การเพาะเล้ียงโปรโตคอร์มใน
อาหารเหลวดว้ยระบบ TIB สามารถลดเวลาการเพาะเล้ียงลง เหลือ 10 – 12 สัปดาห์ 

สายพนัธ์ุ HC084 สามารถเพาะเล้ียงได้ตั้งแต่ระยะแคลลสัจนถึงโปรโตคอร์ม โดยถ้าเพาะเล้ียงระยะ
แคลลัสจะเป็นการเพิ่มปริมาณแคลลัสอย่างรวดเร็ว ซ่ึงขั้นตอนน้ีสามารถการน าไปใช้ในการเพาะเล้ียง
แคลลัสให้ได้ในปริมาณมากๆ เพราะการเพาะเล้ียงแคลลัสด้วยอาหารเหลวในระบบ TIB สามารถเพิ่ม
ปริมาณแคลลสัไดถึ้ง 18 เท่า   แลว้ยา้ยไปเล้ียงในอาหารก่ึงแข็งเพื่อให้แคลลสัพฒันาเป็นโปรโตคอร์ม  ส่วน
ในระยะโปรโตคอร์ม เพาะเล้ียงนาน 16 สัปดาห์โดยโปรโตคอร์มมีอตัราการเจริญเป็นตน้อ่อน จากตน้ขนาด
เล็ก อตัราการเจริญ 28 เท่า ขนาดกลาง 16 เท่าและขนาดเล็ก 8.9 เท่า  

สายพนัธ์ุ HC028 สามารถเพาะเล้ียง ในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB โดยเพาะเล้ียงจากระยะโปรโตคอร์ม
เป็นตน้อ่อน นาน 12 สัปดาห์ อตัราการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม จากตน้ขนาดเล็ก 2.8 เท่า และตน้ขนาด
ใหญ่ 1.8 เท่า 

สายพนัธ์ุ HC049 สามารถเพาะเล้ียง ในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB โดยเพาะเล้ียงจากระยะโปรโตคอร์ม
เป็นตน้อ่อน นาน 12 สัปดาห์ อตัราการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม จากตน้ขนาดเล็ก 2.6 เท่า และตน้ขนาด
ใหญ่ 1 เท่า 

สายพนัธ์ุ HC132 สามารถเพาะเล้ียง ในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB โดยเพาะเล้ียงจากระยะโปรโตคอร์ม
เป็นตน้อ่อน นาน 12 สัปดาห์ อตัราการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม จากตน้ขนาดเล็ก 4.7 เท่า และตน้ขนาด
ใหญ่ 2.8 เท่า 

สายพนัธ์ุ HC034 สามารถเพาะเล้ียง ในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB โดยเพาะเล้ียงจากระยะโปรโตคอร์ม
เป็นตน้อ่อน นาน 10 สัปดาห์ อตัราการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม 2.6 เท่า  



ส าหรับการน าตน้อ่อนจากการเพาะเล้ียงดว้ยอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB ออกอนุบาลในเรือนเพาะช านั้น 
จากการติดต่อส่วนตวักบั ศวพ.ล าปาง พบวา่การอนุบาลมีอตัราการรอดตายสูงไม่แตกต่างจากการเพาะเล้ียง
ดว้ยอาหารแข็ง โดยการอนุบาลในเรือนเพาะช าส าหรับตน้กลา้จากการเพาะเล้ียงดว้ยอาหารแข็ง สูงกว่า 90 
เปอร์เซ็นต ์ส าหรับการกลายพนัธ์ุจากการเพาะเล้ียงในอาหารเหลวดว้ยระบบ TIB ขณะน้ียงัไม่สามารถสรุป
ได ้เน่ืองจากตน้กลา้ยงัไม่ออกดอก 

 
ค าแนะน าและการน างานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 
จากการทดลองน้ีสามารถน าเอาการเพาะเล้ียงหนา้ววัลูกผสมสายพนัธ์ุใหม่ในอาหารเหลวดว้ยระบบ 

TIB ไปใชใ้นการผลิตพนัธ์ุหนา้ววัลูกผสมสายพนัธ์ุใหม่ท่ีน าเสนอเป็นพนัธ์ุแนะน ากรมวชิาการเกษตร  โดย
สรุปค าแนะน าอยา่งคร่าวๆ ดงัน้ี 

สายพนัธ์ุ HC084 น ้าหนกัรวมเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 15 กรัม ต่ออาหารเหลวสูตร kio.5 1 ลิตร โดยขนาดตน้
อ่อนท่ีใชเ้ร่ิมตน้ท่ีประมาณ 0.03 กรัม ใหอ้าหารคร้ังละ 1 นาที วนัละ 2 คร้ัง เปล่ียนอาหารทุก 4 สัปดาห์ 
เพาะเล้ียงนาน 16 สัปดาห์  

สายพนัธ์ุ HC028 และสายพนัธ์ุ HC049 น ้าหนกัรวมเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 15 กรัม ต่ออาหารเหลวสูตร 
kio.5 1 ลิตร โดยขนาดตน้อ่อนท่ีใชเ้ร่ิมตน้ท่ีประมาณ 0.06 กรัม ใหอ้าหารคร้ังละ 1 นาที วนัละ 2 คร้ัง 
เปล่ียนอาหารทุก 4 สัปดาห์ เพาะเล้ียงนาน 12 สัปดาห์  

สายพนัธ์ุ HC132 น ้าหนกัรวมเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 10 กรัม ต่ออาหารเหลวสูตร kio.5 1 ลิตร โดยขนาดตน้
อ่อนท่ีใชเ้ร่ิมตน้ท่ีประมาณ 0.06 กรัม ใหอ้าหารคร้ังละ 1 นาที วนัละ 2 คร้ัง เปล่ียนอาหารทุก 4 สัปดาห์ 
เพาะเล้ียงนาน 12 สัปดาห์  

สายพนัธ์ุ HC034  น ้าหนกัรวมเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 10 กรัม ต่ออาหารเหลวสูตร kio.5 1 ลิตร ใหอ้าหาร
คร้ังละ 1 นาที วนัละ 2 คร้ัง เปล่ียนอาหารทุก 4 สัปดาห์ เพาะเล้ียงนาน 12 สัปดาห์  
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ภาคผนวก 

 
       1. ลกัษณะและสีดอกหนา้ววัลูกผสมสายพนัธ์ุใหม่จ  านวน 5 สายพนัธ์ุท่ีจะเสนอเป็นพนัธ์ุแนะน า ของ
กรมวชิาการเกษตร ด าเนินการปรับปรุงพนัธ์ุโดย ศวพ.ล าปาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อาหารเหลวสูตร kio.5 ปริมาณต่อลิตร 
 



 
สารเคมี ปรมิาณ หนว่ย 
NH4NO3 1.65  กรมั 
KNO32H2O 1.9  กรมั 
CaCl22H2O 0.44 กรมั 
MgSO47H2O 0.37 กรมั 
KH2PO4 0.17 กรมั 
H3BO3 6.2 มิลลกิรมั 
CoCl26H2O 0.025 มิลลกิรมั 
Na2MoO42H2O 0.025 มิลลกิรมั 
KI 0.83 มิลลกิรมั 
ZnSO47H2O 0.86 มิลลกิรมั 
MnSO47H2O 0.69 มิลลกิรมั 
CuSO45H2O 0.025 มิลลกิรมั 
Na2EDTA 37.3 มิลลกิรมั 
FeSO47H2O 27.8 มิลลกิรมั 
Glycine 2 มิลลกิรมั 
Nicotinic acid 0.5 มิลลกิรมั 
Pyridoxine 0.5 มิลลกิรมั 
Thiamine 0.1 มิลลกิรมั 
Myo-inositol 100 มิลลกิรมั 
BAP 0.5 มิลลกิรมั 
น า้ตาล 30 กรมั 
pH 5.7  

 
 
 
 

 


