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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ 

2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาหน้าวัว 

    กิจกรรม   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์หน้าวัวในเชิงการค้า 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  การพัฒนาการขยายพันธุ์หน้าวัวโดยไม่ผ่านขั้นตอนการเกิดแคลลัส  

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Development of anthurium species without going through  

The process of callus 

4. คณะผู้ด าเนินงาน    
    หัวหน้าการทดลอง  นายสุเมธ  อ่องเภา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
    ผู้ร่วมงาน   นายสากล  มีสุข    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

นางกัลยา  เกาะกากลาง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
นายอดุลย์  ขัดสีใส    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
นายเดชา  ยอดอุทา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
นางประภัสสร  กาวิลตา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
นายสุเทพ  กาวิลตา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
นางสุนันท์  อารีรักษ์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

 
5. บทคัดย่อ 

การพัฒนาการขยายพันธุ์หน้าวัวโดยไม่ผ่านขั้นตอนการเกิดแคลลัส แบ่งเป็น 3 การทดลอง (1.) ระบบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสมในการเพ่ิมปริมาณต้นหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อ วางแผนการทดลองแบบ CRD 
(Completely Randomized Design) ในหน้าวัว สายพันธุ์ ล าปาง 2   จ านวน 10 ซ้ า 3 กรรมวิธีประกอบด้วย 1. 
การเลี้ยงในอาหารเหลว 2. ระบบ TIB  3. การเพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง (2.) การพัฒนาสูตรอาหารร่วมกับระบบ
การขยายพันธุ์หน้าวัวที่เหมาะสมในสภาพปลอดเชื้อ วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized 
Design) ในหน้าวัว สายพันธุ์ HC 028 กรรมวิธีประกอบด้วย จ านวน 10 ซ้ า 11 กรรมวิธี ดังนี้ 1. ระบบแพลอย+
ต้นจากอาหารแข็ง +KI  2. ระบบแพลอย+ไม่ผ่านแคลลัส+KI 3. อาหารแข็ง+ต้น BIO 4. อาหารแข็ง+ต้น BIO +KI 
5. อาหารแข็ง+ไม่ผ่านแคลลัส+KI 6. ระบบแพลอย+ต้นBIO+ไคโตซาน 7. ระบบแพลอย+ต้นจากอาหารแข็ง+ ไค
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โตซาน 8. ระบบแพลอย+ไม่ผ่านแคลลัส+KI +ไคโตซาน 9. อาหารแข็ง+ต้นBIO +ไคโตซาน 10. อาหารแข็ง+ต้น
จากอาหารแข็ง+KI+ไคโตซาน 11. อาหารแข็ง+ไม่ผ่านแคลลัส+KI+ไคโตซาน (3.) ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน 
TDZ และ IBA  ที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์หน้าวัวที่ไม่ผ่านแคลลัส วางแผนการทดลองแบบ วางแผนการทดลอง
แบบ 4x2 Factorial in CRD  ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย A ฮอร์โมน TDZ ระดับความเข้มข้น 0 0.5 1 
และ 1.5 ppm. ปัจจัย B ฮอร์โมน IBA ความเข้มข้น 0 และ 2 ppm. ในหน้าวัว สายพันธุ์ล าปาง 2 จ านวน 10 ซ้ า 
โดยมีรายละเอียดของผลในแต่ละการทดลอง ดังนี้ 1. ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสมในการเพ่ิมปริมาณ
ต้นหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อเมื่ออายุได้ 8 เดือน ระหว่าง อาหารเหลว : TIB : อาหารแข็ง มีอัตราเพิ่มขยายเพิ่มขึ้น
ระหว่าง  4 : 1.7 : 2 เท่าจากเดิม โดยการวิเคราะห์น้ าหนักต่อต้นเมื่ออายุ 6 เดือน พบว่า ระบบ Bio จะมีน้ าหนัก
ต้นมากที่สุด เฉลี่ย 0.41 กรัม แตกต่างทางสถิติกับอาหารเหลว มีน้ าหนักต้นหน้าวัวน้อย เฉลี่ย 0.04 กรัม  2. 
ระบบอาหารแข็ง ใช้ KI ร่วมกับ ไคโตซาน  ระบบอาหารแข็งกับใช้ KI มีน้ าหนักต้นมากที่สุด เฉลี่ย 0.145 และ 
0.143 กรัม แตกต่างทางสถิติ การเลี้ยงในระบบแพลอยใช้ต้นที่เพาะเลี้ยงในระบบBIO ชุมพร ร่วมกับการใช้ไคโต
ซาน  และการเลี้ยงในระบบแพลอย ไม่ผ่านแคลลัส ใช้KI ร่วมกับ ไคโตซาน ซึ่งมีน้ าหนักต้นเฉลี่ย 0.012 และ 
0.033 กรัม ตามล าดับ 3. การขยายพันธุ์หน้าวัวโดยไม่ผ่านแคลลัส  การใช้ TDZ ระดับความเข้มข้น 0.5 ppm. จะ
มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณต้นมากที่สุดโดยมี การแตกกอ 8.84 ต้น  แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับไม่ใช้ 
TDZ ซึ่งมีผลต่อปริมาณต้นน้อยที่สุด มีการแตกกอ 3.47 ต้น  เกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างฮอร์โมน 
TDZ และ IBA ในระดับความเข้มข้นต่างๆ การใช้ฮอร์โมน TDZ ขนาด 0.5 ppm.อย่างเดียว มีการแตกกอมาก
ที่สุด เฉลี่ย 10.75 ต้น แตกต่างต่างทางสถิติกับ การไม่ใช้ฮอร์โมนทั้งสองชนิด ซึ่งมีจ านวนต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 2.52 
ต้น ซึ่งจะน าสูตรอาหารที่ได้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไป 

1/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ล าปาง  อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
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6. ค าน า 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน้าวัว เดิมทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ล าปาง  ได้ขยายพันธุ์หน้าวัวและ
ปรับปรุงพันธุ์ โดยวิธีการเพาะเมล็ดและแยกหน่อ แต่จ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร เพ่ือให้มี
การขยายพันธุ์หน้าวัวได้อย่างรวดเร็ว จึงได้มาใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่ขั้นตอนการชักน าให้เกิดแคลลัสใน
อาหารสูตร MS (Murashige และ Skoog, 1962) เติมฮอร์โมน 2,4-D(2,4-dichlorophenoxyacetic acid ) 0.5 
ppm. ร่วมกับ BA (Benzylaminopurine) 2 ppm. (ดิเรก และคณะ, 2547) ประสบปัญหาการเกิดแคลลัสยังมี
ปริมาณไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้ในขั้นตอนการเพ่ิมปริมาณ และการใช้ 2,4-D มาก ซึ่งเป็นสารในกลุ่มออกซิน มีผล
ท าให้เกิดการผิดพลาดในขั้นตอนการแบ่งนิวเคลียส ท าให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ ( Pireik , 1976) และจากการ
ทดลองการชักน าให้เกิดแคลลัสในหน้าวัวครั้งแรกเริ่มจาก  Pierik et.  al. (1974) ได้ใช้คัพภะและชิ้นส่วนใบอ่อน
มาเลี้ยงในอาหารสูตร MS  เติม BA 1 มก./ล. และ NAA (Naphthaleneacetic acid)  1 มก./ล. ต่อมา ดิเรก 
และคณะ (2547) ได้ศึกษาสูตรอาหาร MS ดัดแปลงโดยเติมฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต กลุ่มออกซิน ได้แก่ 
(NAA (α-naphthaleneacetic acid), 2,4-D และ IBA (indole-3-butyric acid)] และกลุ่มไซโตไคนิน ได้แก่ BA, 
และ kinetin พบว่า สูตรอาหาร MS ร่วมกับ การใช้ 2,4-D  ระดับความเข้มข้น 0.5 ppm. ร่วมกับ การใช้ BA 
ระดับความเข้มข้น 2 ppm. ได้ผลดีที่สุดในการชักน าให้เกิดแคลลัส แต่จากรายงานมีการใช้ฮอร์โมนทั้งสองชนิดใน
สูตรอาหาร MS ในระดับความเข้มที่แตกต่างกันในหน้าวัว  ได้แก่ การใช้ 2,4-D ระดับความเข้มข้น 0.1  มก/ล 
(Hamidah  et  al.  , 1995) การใช้ 2,4-D  ระดับความเข้มข้น 0.33 - 1  มก/ล  (Kuehnle  et  al. , 1992)  
ร่วมกับการใช้  Ba ระดับความเข้มข้น 0.6   มก/ล  สามารถเกิดแคลลัสได้ดี จากเหตุดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
ท าการวิจัย ศึกษาและค้นคว้าหาวิธีให้ได้ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของฮอร์โมน BA และ 2 4 D ส าหรับการชัก
น าให้เกิดแคลลัสในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน้าวัว ผลการทดลองที่ได้จะมาใช้ในการขยายพันธุ์ส าหรับการคัดเลือก
พันธุ์ และทดสอบพันธุ์หน้าวัวในโครงการปรับปรุงพันธุ์หน้าวัว และการขยายพันธุ์ในงานผลิตภัณฑ์พืชและปัจจัย
การผลิตส าหรับเผยแพร่แก่เกษตรกรที่สนใจต่อไป 
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7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ ์

1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ พร้อมอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

2. สารเคมี  ได้แก่ - Ammonium nitrate 

    - Potassium nitrate 

    - Calcium Choloride 

    - Potassium dihydrogen phosphate 

    - Boric acid 

    - Manganese sulfate 

    - Zine sulfate 

    - Potassium iodide 

    - Sodium molybdate 

    - Copper sulfate 

    - Cobalt chloride 

    - Fe.Na.EDTA 

    - CoC126H2O 

    - Na2MoO4.2H2O 

    - Adenine  So.2Ho 

    - Inositol 

    - Ba(Benzylaminopurine), 2,4-D(2,4-dichlorophenoxyacetic acid )   

    - Glycine 

    - Mioinosital 
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    - Vitamin B6 

    - Vitamin B12 

3. น้ าตาลทราย 

4. วุ้นผง 

5. หน้าวัวสายพันธุ์ HC 084 

6. สมุดและชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

7. ชุดอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ 

   - วิธีการ 
แบ่งออกเป็น 3 การทดลองดังนี้  
การทดลองที่ 1 ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสมในการเพ่ิมปริมาณต้นหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อ  

 แบบและวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ใน ห น้ า วั ว  ส าย พั น ธุ์  ล าป า ง  
ประกอบด้วย จ านวน 10 ซ้ า 3 กรรมวิธี ดังนี้ 
 

1. การเลี้ยงในอาหารเหลว 
2. ระบบ Bioreactor ระบบ TIB   
3. การเพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง 

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. ได้ปลูกพันธุ์ลูกผสมลงในกระถางขนาด  6 นิ้ว และเตรียมต้นในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือเตรียมใน
ขั้นตอนชักน าให้เกิดแคลลัส  จ านวน 5 สายพันธุ์ๆ ละ 50  ต้น 

2. เตรียมก้อนแคลลัสในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือใช้ในการขยายแคลลัส 
3. การเตรียมต้นส าหรับใช้ทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน าโดยไม่ผ่านแคลลัสในระบบ 

TIB และในอาหารแข็ง 
4. ด าเนินการทดลองตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้    

 
การบันทึกข้อมูล 

 ข้อมูลการเจริญเติบโตของล าต้นและใบ  จ านวนวันที่เกิดต้น  การแตกกอ  การเกิดราก 
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การทดลองที่ 2 การพัฒนาสูตรอาหารร่วมกับระบบการขยายพันธุ์หน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อที่เหมาะสม

โดยไม่ผ่านขั้นตอนการเกิดแคลลัส 
แบบและวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ในหน้าวัว สายพันธุ์ HC 028 
กรรมวิธีประกอบด้วย จ านวน 10 ซ้ า 10 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ระบบแพลอย+ต้น+KI 
กรรมวิธีที่ 2 ระบบแพลอย+ไม่ผ่านแคลลัส+KI 
กรรมวิธีที่ 3 อาหารแข็ง+ต้น BIO 
กรรมวิธีที ่4 อาหารแข็ง+ต้น BIO +KI 
กรรมวิธีที่ 5 อาหารแข็ง+ไม่ผ่านแคลลัส+KI 
กรรมวิธีที่ 6 ระบบแพลอย+ต้นBIO+ไคโตซาน 
กรรมวิธีที่ 7 ระบบแพลอย+ต้น+ ไคโตซาน 
กรรมวิธีที่ 8 ระบบแพลอย+ไม่ผ่านแคลลัส+KI +ไคโตซาน 
กรรมวิธีที่ 9 อาหารแข็ง+ต้นBIO +ไคโตซาน 
กรรมวิธีที่ 10 อาหารแขง็+ต้นหน้าวัว+KI+ไคโตซาน 
กรรมวิธีที่ 11 อาหารแข็ง+ไม่ผ่านแคลลัส+KI+ไคโตซาน 

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. ได้ปลูกพันธุ์ลูกผสมลงในกระถางขนาด  6 นิ้ว และเตรียมต้นในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือเตรียมในขั้นตอน
ชักน าให้เกิดแคลลัส  จ านวน 5 สายพันธุ์ๆ ละ 50  ต้น 

2. เตรียมก้อนแคลลัสในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือใช้ในการขยายแคลลัส 
3. การเตรียมต้นส าหรับใช้ทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน าโดยไม่ผ่านแคลลัส 
4. ด าเนินการทดลองตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ 

 
การบันทึกข้อมูล 
ข้อมูลการเจริญเติบโตของล าต้นและใบ  จ านวนวันที่เกิดต้น  การแตกกอ  การเกิดราก 
การทดลองที่ 3 ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน TDZ และ IBA  ที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์หน้าวัวที่ไม่

ผ่านแคลลัส 
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 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD (Completely Randomized Design) ประกอบด้วย 2 
ปัจจัย คือ ปัจจัย A ฮอร์โมน TDZ ระดับความเข้มข้น 0 0.5 1 และ 1.5 ppm. ปัจจัย B ฮอร์โมน IBA ความ
เข้มข้น 0 และ 2 ppm. ในหน้าวัว สายพันธุ์ล าปาง 2 จ านวน 10 ซ้ า  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. การเตรียมต้นหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อส าหรับใช้ทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน าให้เกิดพุ่ม 
 2. ด าเนินการทดลองตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ 
 

การบันทึกข้อมูล 
- ข้อมูลการเจริญเติบโตของล าต้นและใบ ความสูงต้น ปริมาณต้นจ านวนใบ  

 วิเคราะห์ผลทางสถิติและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Dancan’s Multiple Range Test) 
 
- เวลาและสถานที่ 
  เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2553  

  สิ้นสุด  30 กันยายน 2558 

 สถานที ่  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 
     ต.เวียงตาล  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

แบ่งออกเป็น 3 การทดลอง ดังนี้ 

การทดลองที่ 1 การเพ่ิมปริมาณแคลลัสหน้าวัวลูกผสมในอาหารเหลว อาหารแข็ง และ TIB 
1. การเพ่ิมปริมาณแคลลัสหน้าวัวลูกผสมในอาหารเหลว อาหารแข็ง และ TIB ซึ่งประกอบด้วยอาหาร

เหลว  3 ขวด อาหารแข็ง 5 ชวด และ BIO 1 ขวดๆ ละ 100 CC.  หลังจากนั้น 8 เดือน มีจ านวนต้นที่สามารถย้าย
ต้นหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อลงในขวดอาหารแข็ง ดังนี้  การเลี้ยงในอาหารเหลว  16 ขวด อาหารแข็ง  8 ขวด 
และ ระบบ BIO  3  ขวด โดยมี มีอัตราเพิม่ขยายเพ่ิมขึ้น 4 : 1.7 : 2 เท่าจากเดิม 

2. การวิเคราะห์น้ าหนักต่อต้นอายุ 6 เดือน พบว่า ระบบ Bio จะมีน้ าหนักต้นมากที่สุด เฉลี่ย 0.41 กรัม 
แตกต่างทางสถิติกับอาหารเหลว มีน้ าหนักต้นหน้าวัวน้อยมาก เฉลี่ย 0.04 กรัม และมีผลให้ ระบบ BIO มีความ
ยาวใบ และจ านวนรากมาก เฉลี่ย 1.92 เซนติเมตร และ 4.17  ราก ตามล าดับ แตกต่างทางสถิติกับอาหารเหลวที่
มีความยาวใบ และจ านวนรากน้อย เพียง  0.57 เซนติเมตร และ 1.33 เซนติเมตร ตามล าดับ  

ตารางท่ี 1 ศึกษาระบบการขยายพันธุ์หน้าวัวในเชิงการค้า เมื่ออายุได้ 6 เดือน 
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กรรมวิธี นน.ต่อต้น 
(กรัม) 

ความสงูต้น 
(ซม.) 

กว้างใบ 
(ซม.) 

ยาวใบ ยาวราก 
90 

จ านวน
ใบ 

จ านวน
ราก 

1. อาหารเหลว 0.04 b 0.53 0.50 0.57 b 0.43 3.67 bc 1.33 b 

2. อาหารแข็ง 0.23 ab 1.15 1.00 1.27 ab 1.60 5.33 c 3.67 a 

3. Bioreactor 0.41 a 1.33 1.42 1.92 a 2.71 6.17 bc 4.17 a 

CV 80.59 43.24 48.47 50.34 77.74 32.85 30.42 

F-Test * ns ns * ns ns ** 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
  เชื่อมั่น 95% โดยวิธ ีDMRT 
  ** แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

  *  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

  ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

 

การทดลองท่ี  2 การขยายพันธุ์หน้าวัวโดยไม่ผ่านขั้นตอนการเกิดแคลลัส 

เตรียมต้นในสภาพปลอดเชื้อ ส าหรับการทดลองไม่ผ่านแคลลัส  ในหน้าวัวพันธุ์ล าปาง 2  ระบบ Bubble 
bioreactor (แพลอย) เตรียมต้นทั้งในสภาพปลอดเชื้อ เตรียมอุปกรณ์ส าหรับ ระบบ TIB การพัฒนาการขยายพันธุ์
หน้าวัวโดยไม่ผ่านขั้นตอนการเกิดแคลลัส (ตารางที่ 1) การใช้ต้นในสภาพปลอดเชื้อทั้งระบบอาหารแข็งและอาหาร
เหลว การขยายพันธุ์ในระบบ TIB โดยไม่ผ่านแคลลัสพบว่า มีการเจริญเติบโตช้ามาก การเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตในอาหารแข็ง และระบบแพลอย จากต้นที่ได้จากระบบ Bio ชุมพร ต้นจากระบบอาหารแข็ง และจาก
ต้นที่ไม่ผ่านแคลลัส ร่วมกับการใช้ Ki และ ไคโตซาน พบว่า  

1. ต้นที่ผ่านแคลลัส การเลี้ยงในระบบแพลอยใช้ต้นที่เพาะเลี้ยงในระบบอาหารแข็งร่วมกับการใช้ไคโต
ซานจะมีน้ าหนักมากที่สุด เฉลี่ย 0.195 กรัม แตกต่างทางสถิติกับการเลี้ยงในระบบแพลอยใช้ต้นที่เพาะเลี้ยงใน
ระบบBIO ชุมพร ร่วมกับการใช้ไคโตซาน  และการเลี้ยงในระบบแพลอย ไม่ผ่านแคลลัส ใช้  KI ร่วมกับ ไคโตซาน 
ซึ่งมีน้ าหนักต้นเฉลี่ย 0.012 และ 0.033 กรัม ตามล าดับ 

2. ต้นที่ไม่ผ่านแคลลัส ระบบอาหารแข็ง ใช้ KI ร่วมกับ ไคโตซาน  ระบบอาหารแข็งกับใช้ KI มีน้ าหนักต้น
มากท่ีสุด เฉลี่ย 0.145 และ 0.143 กรัม แตกต่างทางสถิติ การเลี้ยงในระบบแพลอยใช้ต้นที่เพาะเลี้ยงในระบบBIO 
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ชุมพร ร่วมกับการใช้ไคโตซาน  และการเลี้ยงในระบบแพลอย ไม่ผ่านแคลลัส ใช้KI ร่วมกับ ไคโตซาน ซึ่งมีน้ าหนัก
ต้นเฉลี่ย 0.012 และ 0.033 กรัม ตามล าดับ 

3.  

ตารางท่ี 2 การพัฒนาการขยายพันธุ์หน้าวัวโดยไม่ผ่านขั้นตอนการเกิดแคลลัส อายุ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การทดลองที่ 3  การขยายพันธุ์หน้าวัวโดยไม่ผ่านแคลลัส โดยการใช้ฮอร์โมน IBA ร่วมกับ TDZ  
 ผลของการใช้ TDZ ระดับความเข้มข้น 0.5 ppm. จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหน้าวัว เฉลี่ยมาก
ที่สุด ประกอบด้วย ขนาดแคลลัส 2.41 มิลลิเมตร การแตกกอ 8.84 ต้น จ านวนราก 13.45 ราก  จ านวนใบ 19.58 
ใบ และความสูงต้น 5.22 เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับไม่ใช้ TDZ ซึ่งมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นหน้าวัวน้อยที่สุด ประกอบด้วย ขนาดแคลลัส 0.89 มิลลิเมตร การแตกกอ 3.47 ต้น จ านวน
ราก 7.62 ราก  จ านวนใบ 10.44 ใบ และความสูงต้น 4.64 เซนติเมตร ตามล าดับ(ตารางที่ 3) 

ผลของการใช้ IBA ระดบัความเข้มข้น 2 ppm. จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหน้าวัวเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ประกอบด้วย จ านวนราก 12.68 ราก  จ านวนใบ 16.21 ใบ และความสูงต้น 5.47 เซนติเมตร แตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับไม่ใช้ IBA ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหน้าวัวน้อยที่สุด ประกอบด้วย จ านวนราก 



10 

 

 

 

8.52 ราก  จ านวนใบ 14.78 ใบ และความสูงต้น 4.58 เซนติเมตร แต่การไม่ใช้ IBA มีผลท าให้ค่าเฉลี่ยของขนาด
แคลลัส 2.41 คะแนน และจ านวนต้น 7.47 ต้น  โดยแตกต่างทางสถิติกับ การใช้ IBA 2 ppm. ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อย
โดยมีขนาดแคลลัส 1.95 คะแนน จ านวนต้น 5.00 ต้น (ตารางที่ 4) 
 แสดงผลของปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างฮอร์โมน TDZ และ IBA ในระดับความเข้มข้นต่างๆ การ
ใช้ฮอร์โมน TDZ ขนาด 0.5 ppm. มีการแตกกอมากท่ีสุด เฉลี่ย 10.75 ต้น ท าให้มีผลต่อจ านวนรากมาก เฉลี่ย 
11.50 ราก จ านวนใบมากท่ีสุด เฉลี่ย 20.75 ใบ และความสูงต้นมาก เฉลี่ย 5.13 เซนติเมตร แตกต่างต่างทางสถิติ
กับ การไม่ใช้ฮอร์โมนทั้งสองชนิด ซึ่งมีจ านวนต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 2.52 ต้น จ านวนรากน้อยที่สุด เฉลี่ย 4.05 ราก 
จ านวนน้อยที่สุด 6.80 ใบ และความสูงต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 3.27 เซนติเมตร (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 3 ผลของระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน TDZ ต่อการเจริญเติบโตของต้นหน้าวัวอายุ 6 เดือนในสภาพ
ปลอดเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * ระดับการเจริญเติบโตของขนาดแคลลัส 

   ระดับคะแนน 1 =  แคลลัสขนาด  0.01 - 1 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 2 =  แคลลัสขนาด  1 - 2 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 3 =  แคลลัสขนาด  2 - 3 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 4 = แคลลัสขนาด  3 - 4 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 5 = แคลลัสขนาดมากกว่า  4  มิลลิเมตร 
       ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
โดยวิธ ีDMRT 
  ** แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

  *  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ระดับความเข้มข้นของ TDZ 
ขนาดแคลลัส 

(มม.) 

จ.ต้น 

(ต้น) 

จ.ราก 

(ราก) 

จ.ใบ 

(ใบ) 

ความสูงต้น 

(ซม.) 

ไม่ใช้  TDZ     0.89* C 3.47 D 7.62 C 10.44 D 4.64 B 

TDZ  0.5 ppm.     2.41 A 8.84 A 13.45 A 19.58 A 5.22 A 

TDZ  1 ppm. 2.41 A 6.79 B 10.95 B 17.00 B 5.02 A 

TDZ  1.5 ppm. 2.25 B 5.53 C 10.33 B 15.08 C 5.18 A 

CV 13.2 28.7 28.7 20.1 12.02 

F – Test      

ปัจจัย A (TDZ) ** ** ** ** ** 

ปัจจัย B (IBA) ** ** ** ** ** 

A*B ns ** ** ** ** 
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  ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

 

 

ตาราง ที่  4 

แสดงผลของระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน IBA ต่อการเจริญเติบโตของต้นหน้าวัวอายุ 6 เดือนในสภาพปลอดเชื้อ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ระดับความเข้มข้นของ IBA 
ขนาดแคลลัส 

(มม.) 

จ.ต้น 

(ต้น) 

จ.ราก 

(ราก) 

จ.ใบ 

(ใบ) 

ความสูงต้น 

(ซม.) 

ไม่ใช้  IBA     2.41 A* 7.47 A 8.52 B 14.78 B 4.58 B 

IBA  2 ppm.     1.95 B 5.00 B 12.68 A 16.21 A 5.47 A 

CV 13.2 28.7 28.7 20.1 12.02 

F – Test      

ปัจจัย A (TDZ) ** ** ** ** ** 

ปัจจัย B (IBA) ** ** ** ** ** 

A*B ns ** ** ** ** 
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หมายเหตุ * ระดับคะแนน 1 =  แคลลัสขนาด  0.01 - 1 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 2 =  แคลลัสขนาด  1 - 2 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 3 =  แคลลัสขนาด  2 - 3 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 4 = แคลลัสขนาด  3 - 4 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 5 = แคลลัสขนาดมากกว่า  4  มิลลิเมตร 
 ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% โดยวิธี DMRT 

  ** แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

  * แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

  ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลของปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างฮอร์โมน TDZ และ IBA ในระดับความเข้มข้นต่างๆ ต่อ        
    การเจริญเติบโตของต้นหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อ 
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หมายเหตุ  *

 ระดับคะแนน 1 =  แคลลัสขนาด  0.01 - 1 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 2 =  แคลลัสขนาด  1 - 2 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 3 =  แคลลัสขนาด  2 - 3 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 4 = แคลลัสขนาด  3 - 4 มิลลิเมตร 
   ระดับคะแนน 5 = แคลลัสขนาดมากกว่า  4  มิลลิเมตร 
 ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% โดยวิธี DMRT 

  ** แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

  *  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

  ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

 

ระดับความเข้มข้น จ.ต้น 

(ต้น) 

จ.ราก 

(ราก) 

จ.ใบ 

(ใบ) 

ความสูงต้น 

(ซม.) TDZ (ppm.) 
IBA(ppm.) 

0 0 2.52 E 4.05 E 6.80 D 3.27 E 
0 2 3.45 BE 11.37 BC 14.26 C 6.08 A 

0.5 0 10.75 A 11.50 CD 20.75 A 5.13 BC 
0.5 2 6.72 C 16.72 A  18.28 B 5.32 BC 
1 0 5.74 CD 8.95 D 15.95 C 4.51 D 
1 2 7.84 B 12.95 B 18.05 B 5.54 B 

1.5 0 5.85 DC 10.60 CD 15.70 C 5.40 B 
1.5 2 5.20 D 10.05 CD 6.80 D 4.96 C 

CV  25.6 27.35 19.50 11.99 
F - Test      
ปัจจัย A (TDZ)  ** ** ** ** 
ปัจจัย B (IBA)  ** ** ** ** 
A*B  ** ** ** ** 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(การปักช าต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสมในการเพ่ิมปริมาณต้นหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อ  มีอัตราเพ่ิม
ขยายเพ่ิมขึ้น 4 : 1.7 : 2 เท่าจากเดิม ส่วนการวิเคราะห์น้ าหนักต่อต้นเมื่ออายุ 6 เดือน พบว่า ระบบ Bio จะมี
น้ าหนักต้นมากที่สุด เฉลี่ย 0.41 กรัม แตกต่างทางสถิติกับอาหารเหลว มีน้ าหนักต้นหน้าวัวน้อยมาก เฉลี่ย 0.04 
กรัม และมีผลให้ ระบบ BIO มีความยาวใบ และจ านวนรากมาก เฉลี่ย 1.92 เซนติเมตร และ 4.17  ราก 
ตามล าดับ แตกต่างทางสถิติกับอาหารเหลวที่มีความยาวใบ และจ านวนรากน้อย เพียง  0.57 เซนติเมตร และ 
1.33 เซนติเมตร ตามล าดับ 

2. การพัฒนาสูตรอาหารร่วมกับระบบการขยายพันธุ์หน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อที่เหมาะสมโดยไม่ผ่าน
ขั้นตอนการเกิดแคลลัส พบว่า ระบบอาหารแข็ง ใช้ KI รว่มกับ ไคโตซาน  ระบบอาหารแข็งกับใช้ KI มีน้ าหนักต้น
มากท่ีสุด เฉลี่ย 0.145 และ 0.143 กรัม แตกต่างทางสถิติ การเลี้ยงในระบบแพลอยใช้ต้นที่เพาะเลี้ยงในระบบBIO 
ชุมพร ร่วมกับการใช้ไคโตซาน  และการเลี้ยงในระบบแพลอย ไม่ผ่านแคลลัส ใช้KI ร่วมกับ ไคโตซาน ซึ่งมีน้ าหนัก
ต้นเฉลี่ย 0.012 และ 0.033 กรัม ตามล าดับ ส่วนต้นที่ผ่านแคลลัส การเลี้ยงในระบบแพลอยใช้ต้นที่เพาะเลี้ยงใน
ระบบอาหารแข็งร่วมกับการใช้ไคโตซานจะมีน้ าหนักมากที่สุด เฉลี่ย 0.195 กรัม แตกต่างทางสถิติกับการเลี้ยงใน
ระบบแพลอยใช้ต้นที่เพาะเลี้ยงในระบบBIO ชุมพร ร่วมกับการใช้ไคโตซาน  และการเลี้ยงในระบบแพลอย ไม่ผ่าน
แคลลัส ใช้KI ร่วมกับ ไคโตซาน ซึ่งมีน้ าหนักต้นเฉลี่ย 0.012 และ 0.033 กรัม ตามล าดับ 

3. การขยายพันธุ์หน้าวัวโดยไม่ผ่านแคลลัส โดยการใช้ฮอร์โมน IBA ร่วมกับ TDZ  การใช้ TDZ ระดับ
ความเข้มข้น 0.5 ppm. จะมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณต้นมากที่สุดโดยมี การแตกกอ 8.84 ต้น  ขนาดแคลลัส 2.41 
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มิลลิเมตร จ านวนราก 13.45 ราก  จ านวนใบ 19.58 ใบ และความสูงต้น 5.22 เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับไม่ใช้ TDZ ซึ่งมีผลต่อปริมาณต้นของน้อยที่สุด มีการแตกกอ 3.47 ต้น ขนาดแคลลัส 
0.89 คะแนน จ านวนราก 7.62 ราก  จ านวนใบ 10.44 ใบ และความสูงต้น 4.64 เซนติเมตร  ปฏิกิริยาสัมพันธ์ 
(interaction) ระหว่างฮอร์โมน TDZ และ IBA ในระดับความเข้มข้นต่างๆ การใช้ฮอร์โมน TDZ ขนาด 0.5 ppm.
อย่างเดียว มีการแตกกอมากที่สุด เฉลี่ย 10.75 ต้น แตกต่างต่างทางสถิติกับ การไม่ใช้ฮอร์โมนทั้งสองชนิด ซึ่งมี
จ านวนต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 2.52 ต้น  
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