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บทคัดย่อ 

   
การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชโดยวิธี micro-cutting จากต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเมล็ด 

(zygotic embryo) ในหลอดทดลอง อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดในหลอดทดลอง คือ อาหารสูตร 
MS1BA สามารถเพาะเมล็ดได้ดีมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง ต้นกล้าที่ได้มีลักษณะข้อปล้องสั้นและอวบอ้วน เหมาะ
ส าหรับน าข้อ และ ยอด ไปเพาะเลี้ยงยอดรวม ส่วนขนาดของต้นอ่อนที่เหมาะสมต่อการน ามาเพาะในหลอด
ทดลอง คือ ต้นอ่อนที่มีขนาดใหญ่สามารถรอดตายหลังจากเพาะและมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นอ่อนขนาด
กลางและเล็ก การเพาะเลี้ยงยอดรวมจากข้อใบเลี้ยง โดยใช้อาหารสูตร MH (PL)+1BA-0.5NAA หรือ
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MH เติม BA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MH 
เติม Kinetin ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเพาะเลี้ยงให้มีจ านวนยอดที่งอกสูง ยอดมีความยาว
ยอดสูงและขนาดยอดใหญ่ การเพาะเลี้ยงยอด สามารถเพาะเลี้ยงให้มีความยาวยอด ขนาดของยอด และ
จ านวนยอดท่ีงอกสูงบนอาหารสูตร MH (PL) เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มขน้ 
2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA หรือ IBA ความเข้มข้น 0.25-0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ส าหรับค่าความเป็นกรดด่าง
ของอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืช คือ 5.8 ท าให้มีจ านวนการสร้างยอดเฉลี่ยสูงสุด การ
เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชโดยวิธี micro-cutting  จากต้นกล้ายางพันธุ์ RRIM600 ที่พัฒนาจากการเพาะเลี้ยงต้น
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อ่อน (somatic embryo) เพ่ือเพ่ิมปริมาณยอด พบว่าข้อใบเลี้ยงสามารถเกิดการสร้างยอดรวมได้โดยใช้
อาหารสูตร MH (PL)+1BA-0.5NAA แต่ยอดรวมยังสร้างในปริมาณที่น้อย 
 

ค าน า 
การปลูกถ่ายยีนเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ส าหรับปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการน ายีนที่ควบคุมลักษณะที่

ต้องการใส่ไปในพืชเพ่ือให้มีลักษณะที่ต้องการ (Estruch et al., 1997) โดยเฉพาะอย่างยิ่งยีนที่หายากและไม่มี
ในพืชนั้นตามธรรมชาติหรือแหล่งพันธุกรรม ยีนที่ใส่ลงไปมีลักษณะเป็นยีนเดี่ยวๆที่รู้หน้าที่ของยีนที่ชัดเจน 
โดยทั่วไปลักษณะของยีนที่ใส่ลงไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พืชมีผลผลิตที่สูงขึ้นและเพ่ิมลักษณะทนทานต่อโรค 
แมลง และ สภาพแวดล้อมตลอดจนปรับปรุงคุณภาพในองค์ประกอบของเมล็ด   ในขณะที่การปรับปรุงพันธุ์
โดยวิธีการผสมพันธุ์ นั้นเป็นการน าเอายีนจ านวนมากถึงหนึ่งพันยีน และเป็นยีนที่ไม่รู้หน้าที่ที่ชัดเจนใส่เข้าไป
ในพืชปัจจุบันมีรายงานความส าเร็จในการปลูกถ่ายยีนได้ในพืชหลายชนิด ส าหรับการปลูกถ่ายยีนในยางพารา 
ปัจจุบันหลายประเทศได้มีการศึกษาการปลูกถ่ายยีนโดยใช้ยีนเครื่องหมายและยีนที่มีความส าคัญทาง
การเกษตร ตลอดจนต้นยางพาราที่ได้รับการปลูกถ่ายยีนสามารถพัฒนาไปเป็นต้นที่สมบูรณ์ ได้แก่ ประเทศ
ฝรั่งเศส มาเลเซีย อินเดีย และจีน ส าหรับในประเทศไทย กษิดิศ และคณะ (2544) ได้รายงานผลส าเร็จของ
การปลูกถ่ายยีน ในเมล็ดอ่อนยางพาราด้วยวิธีการใช้ Agrobacterium และ Particle bombardment โดยใช้
ยีนเครื่องหมาย ยีน gus แต่ยังไม่มีรายงานการพัฒนาของเนื้อเยื่อที่ได้รับการปลูกถ่ายยีนเข้าไปเป็นต้นที่
สมบูรณ์ได้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปลูกถ่ายยีนในพืช ถึงแม้ว่าจะมีการปลูกถ่ายยีนเข้า
ไปในเนื้อเยื่อพืชแล้วก็ตามถ้าหากการเพาะเลี้ยงเนื้อยังไม่ประสพความส าเร็จ การพัฒนาไปเป็นต้นพืชที่
สมบูรณ์จากเนื้อเยื่อก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ในท านองเดียวกันการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประสพความส าเร็จได้แต่
ปราศจากความส าเร็จในการปลูกถ่ายยีน ก็ไม่สามารถสร้างพืชตัดแต่งพันธุกรรมได้เช่นกัน โดยทั่วไปการพัฒนา
ไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะขึ้นอยู่กับเซลล์ร่างกายของพืช และสามารถกระตุ้นให้มีการ
พัฒนาไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ โดยผ่านกระบวนการ การสร้างอวัยวะ (organogenesis) และ การสร้างต้น
อ่อน (somatic embryogenesis) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับฮอร์โมน และธาตุอาหาร ที่เหมาะสม 
(Skoog and Miller, 1957) กระบวนการสร้างอวัยวะ เป็นการพัฒนาในส่วนของยอด โดยสามารถพัฒนาได้
จากส่วนของเนื้อเยื่อต่างๆ ยกเว้นในส่วนของใบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เพราะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเนื้อเยื่อเมอริสเต็ม
เฉพาะในส่วนของโคนใบ (Maheshwari et al., 1995) ส่วนของใบเลี้ยง ชิ้นส่วนใบ ไฮโปคอทิล และ สแค
เทลัมจากเอมไบรโอ มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นยอดได้เมื่อวางเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมนชักน าการสร้าง
ยอด โดยปกติใช้ฮอร์โมนพืชในกลุ่มไซโตไคนิน เช่น 6-benzyl-aminopurineเช่นในใบเลี้ยงของถั่วเหลือง 
(Zhang et al., 1999) กระบวนการสร้างต้นอ่อน เป็นการพัฒนาของต้นอ่อนจาก เซลล์ร่างกาย เช่น ต้นอ่อน
จากเมล็ด สปอร์ และ ใบ ในบางครั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจเกิดลักษณะฉ่ าน้ าของเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นลักษณะ
ผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของเนื้อเยื่อ เรียกว่า hyperhydricityซึ่งจะพบได้บ่อยในพืชไม้ยืนต้น แต่ลักษณะ
ดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการดัดแปลงชนิดของน้ าตาล  ปริมาณของแคลเซี่ยม หรือโดยการใช้ antivirifying 
agents เช่น phloridzin (Debergh et al., 1992) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในยางพารา มีการชักน าแคลลัสจาก
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ส่วนของล าต้นที่ผ่านการท าหนุ่มสาว รายงานครั้งแรกโดย Bouychou (1953) การพัฒนาของการเพาะเลี้ยง
แคลลัสจาก cotyledon-like embryos รายงานครั้งแรกโดย Wilson and street (1975) ในขณะเดียวกัน 
Paranjothy and Ghandimathi (1975) สามารถชักน าเอมบริออยจากแคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอับ
ละอองเกสร แต่อย่างไรก็ตามการทดลองเหล่านี้ยังไม่มีรายงานประสพความส าเร็จในการพัฒนาไปเป็นต้นที่
สมบูรณ์ จนกระทั่งมีรายงานประสพความส าเร็จของการพัฒนาต้นยางโดยผ่านกระบวนการสร้างต้นอ่อนจาก
การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร ของประเทศจีน โดย Chen et al. (1977) ส าหรับสถาบันวิจัยยางมาเลเซีย 
ประสพความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อยางเป็นครั้งแรกในต้นปี 1980 โดยได้ต้นยางพันธุ์ GT1จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสร (Wan et al., 1982) และในปี 1990 สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยผ่าน
กระบวนการสร้างต้นอ่อน ในยางพันธุ์ RRIM600 (Hafsah and Wan, 1995) ที่ผ่านมาเป็นการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อจากส่วนของผนังเซลล์อับละอองเกสร ในระยะต่อมาสถาบันวิจัยของฝรั่งเศส โดย Etienne et al., 
1993; Carron et al., 1995) ได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางโดยใช้ส่วนของเนื้อเยื่อชั้นในของเยื้อหุ้มเมล็ด
อ่อน นอกจากนั้นยังมีการเพาะเลี้ยงโอวุล ซึ่งรายงานครั้งแรกโดย Guo et al. (1982) ในปี 1990 สถาบันวิจัย
ยางมาเลเซีย สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยชักน าต้นพืชที่สมบูรณ์ได้โดยกระบวนการสร้างต้นอ่อนจากการ
เพาะเลี้ยงโอวุล (Hafsah and Wan, 1995) ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเหล่านั้นได้มีการน าไปปลูกใน
แปลงได้ส าเร็จ และมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามล าดับ ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพาราในประเทศไทยมี
รายงานถึงความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง โดยการเพาะเลี้ยงเยื่อหุ้มชั้นในของเมล็ดอ่อน (กรรณิการ์ และคณะ, 
2542; Te-chato and Chartikul, 1993; กษิดิศ และคณะ, 2544) เพาะเลี้ยงส่วนของล าต้นของต้นกล้าและ
ต้นพันธุ์ (ปัทมา และ ภัทราวุธ, 2535; อรุณี และสมปอง, 2535ก; อรุณี และสมปอง, 2535ข) เพาะเลี้ยงอับ
ละอองเกสร (สมปอง และ วันทนา, 2531) การเพาะเลี้ยงเซลล์ซัสเพนชัน การแยก และการเลี้ยงโปรโตพลาสต์ 
(พจมาลย์ และ สมปอง, 2542) อย่างไรก็ตามจากรายงานประสพความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใน
ประเทศไทยมีเพียง Te-chato and Chartikul, 1993 และ กรรณิการ์ และคณะ, 2542 เท่านั้นที่สามารถ
พัฒนาต้นพืชที่สมบูรณ์ได้จากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเยื่อหุ้มชั้นในของเมล็ดอ่อนจากยางพันธุ์ TJIR1 
และ  BPM24, PB260, PB311, RRII105 และ RRIM600 ตามล าดับ กรรณิการ์ และคณะ, 2542   ได้น ายาง
พันธุ์ BPM24 ไปปลูกในสภาพแปลงปลูกพบว่ามีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นยางที่ได้จากการติดตา 

 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์เครื่องแก้ว ได้แก่ บีกเกอร์ฟลาสก์ ขวดเก็บสารละลาย จานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขวด
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หลอดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

2. เครื่องชั่งละเอียด เครื่องชั่งแบบหยาบ เครื่องปรับความเป็นกรดด่าง เครื่องคนสารละลาย 
ไมโครเวฟ หม้อนึ่งความดัน  

3. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ ฟอร์แซบ ด้ามมีด ใบมีดผ่าตัด ถาดใส่เครื่องมือ 
4. ตู้ย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
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5. ชั้นวางเลี้ยงเนื้อเยื่อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและตัวควบคุมการปิดเปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
พร้อมคัวควบคุมปิดเปิด 

 
วิธีการ 

1. การเตรียมชิ้นส่วนพืช โดยการน าเมล็ดยางจากฝักสีเขียวที่สุกแก่ทางสะรีรวิทยา มาฟอกฆ่าเชื้อ
บริเวณพ้ืนผิว จากนั้นน าไปวางเลี้ยงบนอาหารในสภาพปลอดเชื้อ บันทึกข้อมูล การปลอดเชื้อ การเสียหาย
เนื่องจากสารฟอกฆ่าเชื้อ และการพัฒนาการของชิ้นส่วนพืช และเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด
อ่อนยางพันธุ์ RRIM600 ตามขั้นตอนการเพาะเลี้ยง (Carron et al., 1995) 

2. การชักน าการสร้างยอดรวมจากชิ้นส่วนพืช น าต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดและต้นกล้าจากการ
เพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน มาตัดเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ปลายยอด ข้อ และข้อใบเลี้ยง 
วางเลี้ยงบนอาหารสูตรต่าง ๆ เพื่อชักน าการสร้างยอดรวม บันทึกข้อมูล การพัฒนาของชิ้นส่วนพืช 

3. การชักน าการสร้างราก น ายอดท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อมาวางเลี้ยงบนอาหารสูตร
ต่าง ๆ เพื่อชักน าการสร้างราก บันทึกข้อมูล การสร้างราก จ านวนราก ลักษณะของราก 
 
เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น ตุลาคม  2554 สิ้นสุด ตุลาคม  2558 
 สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การขยายพันธุ์ยางโดยวิธี micro-cutting จากต้นกล้าที่เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 
การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาในหลอดทดลอง 

ศึกษาผลของอาหาร และขนาดของต้นอ่อนจากเมล็ดต่อการเพาะเมล็ดในหลอดทดลอง 
จากการศึกษาผลของขนาดต้นอ่อน 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง และ เล็ก ที่ได้จากการเพาะเมล็ดยาง

พันธุ์ RRIM600 และ RRIT251 กับอาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อนสูตรต่าง ๆ คือ สูตร MH-PL, MH-GER, MH-MAT 
และ MS1BA พบว่า อาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อนและขนาดของต้นอ่อนมีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ
ต้นอ่อนบนอาหาร โดยอาหารสูตรที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนมากที่สุด คือ สูตร MH-PL เหมาะ
ส าหรับยางทั้ง 2 พันธุ์ แต่สูตร MS1BA เหมาะสมเฉพาะยางพันธุ์ RRIM600 เท่านั้น ต้นอ่อนที่งอกมีการ
เจริญเติบโตดีล าต้นยืดยาว ส่วนขนาดของต้นอ่อนพบว่าต้นอ่อนที่มีขนาดใหญ่สามารถรอดตายหลังจากเพาะ
และเจริญเติบโตได้ดีกว่า ต้นอ่อนขนาดกลางและเล็ก (ตารางที่ 1 ภาพที่ 1) 

จากการเพาะเมล็ดในหลอดทดลองท่ีผ่านมาท าให้ได้ต้นกล้าที่มีการเจริญเติบโตดี ล าต้นยืดยาวท าให้มี
ข้อต้นน้อยจึงได้ท าการศึกษาสูตรอาหารใหม่เพ่ือให้ได้ต้นที่มีข้อจ านวนมาก จึงได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
จากเมล็ดที่สุกแก่ทางสรีรวิทยาของยางพันธุ์ RRIM600 ในหลอดทดลองเพ่ือให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์และมี
ลักษณะข้อปล้องสั้นและอวบอ้วนเหมาะสมส าหรับใช้เป็นชิ้นส่วนพืชในการเพาะเลี้ยงยอดรวม โดยการน าเมล็ด
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ยางพันธ์ RRIM600 มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS-McMi, MS1BA, MS-0.75BA+0.01NAA และ MH-PL 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า อาหารทุกสูตรสามารถเพาะเลี้ยงต้นอ่อนได้ส าเร็จโดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก ความ
สูงเฉลี่ย ขนาดล าต้น และลักษณะของต้นกล้าแตกต่างกัน (ตารางท่ี 2 ) โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนบนอาหาร
สูตร MS-1BA เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะต้นอ่อนมากท่ีสุดเนื่องจากต้นกล้าที่ได้มีลักษณะข้อปล้อง
สั้นและอวบอ้วนเหมาะส าหรับน าข้อ และ ยอด ไปเพาะเลี้ยงยอดรวม 
 
การเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงจากต้นกล้าในหลอดทดลอง 

สามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมจากข้อใบเลี้ยงได้บนอาหารส่วนใหญ่ โดยสูตรอาหารที่เติม BA ความ
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้การเกิดยอดได้ดีกว่า BA ความเข้มข้น 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
เมื่อเติม IAA หรือ NAA มีผลต่อการเกิดยอดได้ดีกว่า เติม IBA โดยเติม IAA 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ เติม 
NAA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อความยาวยอดเฉลี่ย ตามล าดับ แต่การเติม NAA มีผลต่อ
ขนาดของยอดเฉลี่ยสูงกว่า อย่างไรก็ตามสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงมากท่ีสุด คือ 
อาหารสูตร MH (PL)+1BA-0.5NAA เพราะสามารถเพาะเลี้ยงให้มีความยาวยอดเฉลี่ย ขนาดยอดเฉลี่ย และ
จ านวนยอดท่ีงอกสูงรองลงมาอาหารสูตร MH (PL)+1BA-0.25IAA  (ตารางท่ี 3, 4และ 5) 

ศึกษาอิทธิพลของ BA และ NAA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง 
ศึกษาการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพันธุ์ RRIM600 เพ่ือให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์ส าหรับน าไป

เพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณยอดโดยการน าข้อใบเลี้ยงวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH(PL) เติม GA3ความเข้มข้น 10 
มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1,2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ 
คือ  0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมจากข้อใบเลี้ยงได้บนอาหารทุกสูตร 
โดยอาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถชักน าการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด ขนาดของยอด และจ านวนการสร้างยอดสูง เหมาะสม
ส าหรับการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ตารางที่ 3) 

ศึกษาอิทธิพลของ BA และ IAA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง 
ศึกษาการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพันธุ์ RRIM600 เพ่ือให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์ส าหรับน าไป

เพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณยอดโดยการน าข้อใบเลี้ยงวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH(PL) เติม GA3 ความเข้มข้น 10 
มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1,2 และ3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IAA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ  
0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมจากข้อใบเลี้ยงได้บนอาหารทุกสูตร โดย
อาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IAA ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถ
ชักน าการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด ขนาดของยอด และจ านวนการสร้างยอดสูง เหมาะสมส าหรับการ
เพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ตารางที่ 4) 

ศึกษาอิทธิพลของ BA และ IBA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง 
ศึกษาการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพันธุ์ RRIM600 เพ่ือให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์ส าหรับน าไป

เพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณยอดโดยการน าข้อใบเลี้ยงวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH(PL) เติม GA3 ความเข้มข้น 10 
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มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1,2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ  
0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมจากข้อใบเลี้ยงได้บนอาหารทุกสูตร โดย
อาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชัก
น าการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด ขนาดของยอด และจ านวนการสร้างยอดสูง เหมาะสมส าหรับการ
เพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ตารางที่ 5) 

ศึกษาอิทธิพลของ BA ต่อการชักน าการสร้างยอดรวมจากข้อใบเลี้ยงยาง 
ท าการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงของต้นยางพันธุ์ BPM24 โดยการน าข้อใบเลี้ยงที่เจริญเติบโตเต็มที่วาง

เลี้ยงบนอาหารสูตร MH (Carron 1995) เติม BA ความเข้มข้น 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 และ 6.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร พบว่า ข้อใบเลี้ยงสามารถสร้างยอดรวมได้ดีที่สุด บนอาหารสูตร MH เติม BA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร โดยมีการสร้างยอด 89 เปอร์เซ็นต์ จ านวนยอดรวมเฉลี่ย 1.3 ยอดต่อต้น โดยจ านวนการสร้างยอดอยู่
ระหว่าง 0-2 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช ยอดท่ีได้มีความยาวเฉลี่ย 1.2 เซนติเมตรต่อยอด ลักษณะยอดที่ได้มีความ
สมบูรณ์ดี (ตารางที่ 6) 

ศึกษาอิทธิพลของ Kinetin ต่อการชักน าการสร้างยอดรวมจากข้อใบเลี้ยงยาง 
ท าการชักน าการสร้างยอดรวมโดยการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงของต้นยางพันธุ์ RRIM600 โดยการน าข้อ

ใบเลี้ยงที่เจริญเติบโตเต็มที่วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH เติม Kinetin ความเข้มข้น 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 และ 
6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ข้อใบเลี้ยงสามารถสร้างยอดรวมได้ดีที่สุด บนอาหารสูตร MH เติม Kinetin ความ
เข้มข้น 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีการสร้างยอด 93 เปอร์เซ็นต์ จ านวนยอดรวมเฉลี่ย 1.4 ยอดต่อต้น โดย
จ านวนการสร้างยอดอยู่ระหว่าง 0-2 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช ยอดที่ได้มีความยาวเฉลี่ย 0.4  เซนติเมตรต่อยอด แต่
ลักษณะยอดที่ได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการวางเลี้ยงบนอาหารเติม Kinetin ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร การสร้างยอดรวมต่ ากว่า แต่จ านวนยอดรวมเฉลี่ยและความยาวยอดรวมมากกว่า และลักษณะยอดที่
ได้มีความสมบูรณ์ดี (ตารางที่ 7) 

 
การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลายยอดจากต้นกล้าที่เพาะในหลอดทดลอง 

การศึกษาอิทธิพลของอาหารต่อการเพาะเลี้ยงปลายยอด 
ศึกษาการเพาะเลี้ยงยอดจากต้นกล้าที่เพาะในหลอดทดลองยางพันธุ์ RRIM600 บนอาหารสูตร MH 

(PL) เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้น 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA, 
IAA, IBA ความเข้มข้น 0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมได้บนอาหารส่วน
ใหญ่ โดยสูตรอาหารที่เติม BA ความเข้มข้น 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้การเกิดยอดได้ดีกว่า BA 
ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และเม่ือเติม IBA และ NAA มีผลต่อการเกิดยอดได้ดีกว่า เติม IAA โดยเติม 
IBA ความเข้มข้น 0.25-0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ เติม NAA ความเข้มข้น 0.25-0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผล
ต่อการเกิดยอดได้ดี อย่างไรก็ตามสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงยอดมากที่สุด คือ อาหารสูตร MH 
(PL) +2BA-0.25IBA เพราะสามารถเพาะเลี้ยงให้มีความยาวยอด ขนาดของยอด และจ านวนยอดท่ีงอกสูง
รองลงมาอาหารสูตร MH (PL) +1BA-0.5IBA (ตารางท่ี 8,9และ 10  ) 
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อิทธิพลของ BA และ NAA ต่อการเพาะเลี้ยงปลายยอด 
ศึกษาการเพาะเลี้ยงปลายยอดยางพันธุ์ RRIM600 เพ่ือให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์ส าหรับน าไป

เพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณยอดโดยการน าปลายยอดวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH(PL) เติม GA3 ความเข้มข้น 10 
มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1,2 และ3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ  
0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมจากยอดได้บนอาหารทุกสูตร โดย
อาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถ
ชักน าการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด ขนาดของยอด และจ านวนการสร้างยอดสูง เหมาะสมส าหรับการ
เพาะเลี้ยงปลายยอด (ตารางที่ 8 ) 

อิทธิพลของ BA และ IAA ต่อการเพาะเลี้ยงปลายยอด 
ศึกษาการเพาะเลี้ยงปลายยอดยางพันธุ์ RRIM600 เพ่ือให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์ส าหรับน าไป

เพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณยอดโดยการน าปลายยอดวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH(PL) เติม GA3 ความเข้มข้น 10 
มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1,2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IAA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ  
0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมจากยอดได้บนอาหารทุกสูตร โดย
อาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IAA ความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชัก
น าการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด ขนาดของยอด และจ านวนการสร้างยอดสูง เหมาะสมส าหรับการ
เพาะเลี้ยงปลายยอด (ตารางที่ 9 ) 

อิทธิพลของ BA และ IBA ต่อการเพาะเลี้ยงปลายยอด 
ศึกษาการเพาะเลี้ยงปลายยอดยางพันธุ์ RRIM600 เพ่ือให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์ส าหรับน าไป

เพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณยอดโดยการน าปลายยอดวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH(PL) เติม GA3 ความเข้มข้น 10 
มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1,2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ  
0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมจากยอดได้บนอาหารทุกสูตร โดย
อาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ
อาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถ
ชักน าการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด ขนาดของยอด และจ านวนการสร้างยอดสูง เหมาะสมส าหรับการ
เพาะเลี้ยงปลายยอด (ตารางที่ 10) 
 
การศึกษาอิทธิพลของความเป็นกรดด่างของอาหารต่อการเพาะเลี้ยงข้อจากต้นกล้าที่เพาะเมล็ดในหลอด
ทดลอง 

จ านวนชิ้นส่วนพืชเกิดยอดเฉลี่ย จากการตัดข้อของต้นกล้ายางที่เพาะเมล็ดในหลอดทดลองมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมด้วย BA ความเข้มข้น 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50มิลลิกรัมต่อลิตรที่มีความเป็นกรดด่างของอาหาร 4 ระดับ คือ 
5.8, 6.0, 6.5 และ 7.0 พบว่าหลังจากวางเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหาร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จ านวนชิ้นส่วนพืช
เกดิยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยอาหารที่มีค่าความเป็นกรดด่าง 5.8 มีการเกิดยอด
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ของชิ้นส่วนพืชเฉลี่ยสูงสุด คือ 72 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา 6.5, 6.0 และ 7.0 มีการเกิดยอดของชิ้นส่วนพืชเฉลี่ย 
64, 48 และ 36 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 11) 

จ านวนยอดทีเ่กิดเฉลี่ย จากการตัดข้อของต้นกล้ายางที่เพาะเมล็ดในหลอดทดลองมาเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมด้วยBA ความเข้มข้น 1มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
NAA ความเข้มข้น 0.50มิลลิกรัมต่อลิตรที่มีความเป็นกรดด่างของอาหาร 4 ระดับ คือ 5.8, 6.0, 6.5 และ 7.0 
พบว่าหลังจากวางเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหาร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ปริมาณการเกิดยอดเฉลี่ยมีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยอาหารที่มีค่าความเป็นกรดด่าง 5.8 มีจ านวนการสร้างยอดเฉลี่ยสูงสุด คือ 2 
ยอด รองลงมา 6.5, 6.0 และ 7.0 มีจ านวนการสร้างยอดเฉลี่ย 1.5, 1.5 และ 1.4 ยอด ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) 

ความยาวยอดเฉลี่ย จากการตัดข้อของต้นกล้ายางที่เพาะเมล็ดในหลอดทดลองมาเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมด้วยBA ความเข้มข้น 1มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
NAA ความเข้มข้น 0.50มิลลิกรัมต่อลิตรที่มีความเป็นกรดด่างของอาหาร 4 ระดับ คือ 5.8, 6.0, 6.5 และ 7.0 
พบว่าหลังจากวางเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหาร เป็นเวลา 8 สปัดาห์ ความยาวยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ โดยอาหารที่มีค่าความเป็นกรดด่าง 5.8 มีความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.78 เซนติเมตร รองลงมา 
6.0, 6.5 และ 7.0 มีความยาวยอดเฉลี่ย 0.68, 0.55 และ 0.20 เซนติเมตร ตามล าดับ (ภาพที่ 2) 

ขนาดของยอดเฉลี่ย จากการตัดข้อของต้นกล้ายางที่เพาะเมล็ดในหลอดทดลองมาเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมด้วย BA ความเข้มข้น 1มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
NAA ความเข้มข้น 0.50มิลลิกรัมต่อลิตรที่มีความเป็นกรดด่างของอาหาร 4 ระดับ คือ 5.8, 6.0, 6.5 และ 7.0 
พบว่าหลังจากวางเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหาร เป็นเวลา 8 สปัดาห์ ขนาดของยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ โดยอาหารที่มีค่าความเป็นกรดด่าง 6.5 มีขนาดยอดเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.3 มิลลิเมตร รองลงมา 6.0, 
5.8 และ 7.0 มีขนาดยอดเฉลี่ย 1.3, 1.2 และ 1.1 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) 
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 ตารางท่ี 1  ผลของสูตรอาหารและขนาดของต้นอ่อนต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนบน
อาหาร 

สูตรอาหาร ขนาดต้นอ่อน จ านวนต้นรอดตาย จ านวนต้นเกิดยอด 
  RRIM600 RRIT251 RRIM600 RRIT251 
MH-PL ใหญ่ 58 (91) 60 (95) 42 (72) 35 (58) 
 กลาง 16 (80) 38 (90) 8 (50) 16 (42) 
 เล็ก 11 (55) - 2 (18) - 
MH-GER ใหญ่ 13 (72) 17 (85) 0 8 (47) 
 กลาง 25 (74) 7 (37) 0 3 (43) 
 เล็ก 4 (50) 2 (18) 0 0 
MH-MAT ใหญ่ 41 (89) 3 (21) 2 (5) 1 (33) 
 กลาง 40 (95) 8 (38) 0 0 
 เล็ก 12 (86) 0 0 0 
MS1BA ใหญ่ 34 (52) - 26 (76) - 
 กลาง 21 (60) 26 (87) 13 (62) 2 (8) 
 เล็ก 32 (64) 46 (46) 8 (25) 0 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเมล็ดแก่ยางพันธุ์ RRIM600 บนอาหารสูตรต่าง ๆ  

สูตรอาหาร 
การงอก ความสูงเฉลี่ย ขนาดล าต้นเฉลี่ย ลักษณะต้นกล้า 

(%) (ซม) (มม)   

MS-McMi 72 5.96 2.48 สมบูรณ์มีสีเขียวเข้ม 

MS-1BA 64 3.25 2.53 สมบูรณ์มีสีเขียวเข้ม 

MS-0.75BA+0.01NAA 55 5.01 1.95 ไม่สมบูรณ์ มีสีเขียวอ่อน 

MH-PL 70 5.73 2.39 สมบูรณ์ มีสีเขียวอ่อน 
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ตารางท่ี 3 อิทธิพลของสูตรอาหารที่เติม  BA และ NAA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ระยะเวลา 8 
สัปดาห์) 

สูตรอาหาร ความยาวยอดเฉลี่ย 
(ซม) 

ขนาดยอดเฉลี่ย 
(มม) 

จ านวนยอดเฉลี่ย 
 

MH(PL)+1BA-0NAA 2.6 1.4 1.7 
MH(PL)+1BA-0.25NAA 2.0 1.4 1.4 
MH(PL)+1BA-0.5NAA 3.5 1.8 1.6 
MH(PL)+2BA-0NAA 1.4 0.8 0.8 
MH(PL)+2BA-0.25NAA 2.4 1.6 1.6 
MH(PL)+2BA-0.5NAA 2.4 1.4 1.4 
MH(PL)+3BA-0NAA 1.8 1.1 1.4 
MH(PL)+3BA-0.25NAA 2.3 1.3 1.3 
MH(PL)+3BA-0.5NAA 2.2 1.3 1.4 

 
   
ตารางท่ี 4 อิทธิพลของสูตรอาหารที่เติม  BA และ IAA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง(ระยะเวลา 8 
สัปดาห์) 

สูตรอาหาร ความยาวยอดเฉลี่ย 
(ซม) 

ขนาดยอดเฉลี่ย 
(มม) 

จ านวนยอดเฉลี่ย 
 

MH(PL)+1BA-0IAA 0 0 0 
MH(PL)+1BA-0.25IAA 5.1 1.3 1.1 
MH(PL)+1BA-0.5IAA 0.9 0.3 0.5 
MH(PL)+2BA-0IAA 1.1 0.5 0.3 
MH(PL)+2BA-0.25IAA 1.9 0.9 0.9 
MH(PL)+2BA-0.5IAA 1.8 0.6 0.6 
MH(PL)+3BA-0IAA 0.8 0.2 0.2 
MH(PL)+3BA-0.25IAA 0.3 0.3 0.5 
MH(PL)+3BA-0.5IAA 0.3 0.3 0.3 
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ตารางท่ี 5 อิทธิพลของสูตรอาหารที่เติม  BA และ IBA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง(ระยะเวลา 8 สัปดาห์) 
สูตรอาหาร ความยาวยอดเฉลี่ย 

(ซม) 
ขนาดยอดเฉลี่ย 
(มม) 

จ านวนยอดเฉลี่ย 
 

MH(PL)+1BA-0IBA 2.7 1.2 0.9 
MH(PL)+1BA-0.25IBA 1.5 0.9 1.0 
MH(PL)+1BA-0.5IBA 0.6 0.7 0.8 
MH(PL)+2BA-0IBA 1.2 0.9 0.9 
MH(PL)+2BA-0.25IBA 1.1 0.8 0.8 
MH(PL)+2BA-0.5IBA 1.4 0.9 0.8 

MH(PL)+3BA-0IBA 0.9 0.6 0.7 
MH(PL)+3BA-0.25IBA 0.7 0.6 0.7 
MH(PL)+3BA-0.5IBA 0.5 0.3 0.1 

 
 
ตารางท่ี 6 ผลการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพาราพันธุ์ BPM24 บนอาหารสูตร MH เติม BA ความเข้มข้น

ต่างๆ ต่อการสร้างยอดรวม หลังวางเลี้ยง 3 สัปดาห์ 
ความ
เข้มข้นของ 
BA  
(มก./ล.) 

จ านวนที่
วางเลี้ยง 
(ข้อ) 

จ านวน
คงเหลือ 
(ข้อ) 

จ านวน
ข้อเกิด
ยอด 

ปริมาณการ
เกิดยอด
รวม 
(ยอด) 

จ านวนยอด
รวมเฉลี่ย 
(ยอด/ต้น) 

ความยาว 
ยอดเฉลี่ย 
(ซม./ยอด) 

ลักษณะยอดรวม 

0  20 9 7 (78) 7 1 (0-1) 0.7 (0.3-2) สมบูรณ์เล็กน้อย 

0.5 20 8 3 (38) 3 1 (0-1) 0.4 (0.2-5) สมบูรณ์เล็กน้อย 

1.0  20 6 4 (67) 4 1 (0-1) 1.1 (0.5-2) สมบูรณ์ดี 

2.0  20 9 8 (89) 10 1.3 (0-2) 1.2 (0.2-3) สมบูรณ์เล็กน้อย 

4.0  20 10 3 (30) 3 1  (0-1) 0.5 (0.3-1) สมบูรณ์เล็กน้อย 

6.0  20 
9 5 (56) 2 2.0 (0-2) 

  0.3 (0.2-
0.3) 

สมบูรณ์เล็กน้อย 

(  )  = เปอร์เซ็นต์ต้นที่เกิดยอด,จ านวนยอดท่ีเกิด, ความยาวยอด 
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ตารางท่ี 7 ผลการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพาราพันธุ์ RRIM600 บนอาหารสูตร MH เติม Kinetin ความ
เข้มข้นต่างๆ ต่อการสร้างยอดรวม หลังวางเลี้ยง 3 สัปดาห์ 
ความเข้มข้น
ของ Kinetin  
(มก./ล.) 

จ านวนที่
วางเลี้ยง 
(ข้อ) 

จ านวน
คงเหลือ 
(ข้อ) 

จ านวน
ข้อเกิด
ยอด 

ปริมาณการ
เกิดยอด
รวม 
(ยอด) 

จ านวนยอด
รวมเฉลี่ย 
(ยอด/ต้น) 

ความยาวยอด
เฉลี่ย 
(ซม./ยอด) 

ลักษณะยอดรวม 

0 15 14 11(79) 17 1.5(0-3) 0.6(0.2-2.5) สมบูรณ์ดี 

0.5 15 12 7(58) 13 1.9(0-4) 0.2(0.2-0.5) ไม่ค่อยสมบูรณ์ 

1.0 15 11 7(64) 13 1.9(0-4) 0.6(0.2-2) สมบูรณ์ดี 

2.0  15 15 10(67) 11 1.1(0-2) 0.6(0.2-1.5) ไม่ค่อยสมบูรณ์ 

4.0  15 15 14(93) 20 1.4(0-2) 0.4(0.2-1) ไม่ค่อยสมบูรณ์ 

6.0  15 13 9(69) 10 1.1(0-2) 0.6(0.2-1.5) ไม่ค่อยสมบูรณ์ 

(  )  = เปอร์เซ็นต์ต้นที่เกิดยอด,จ านวนยอดท่ีเกิด, ความยาวยอด 
 
 
ตารางท่ี 8 อิทธิพลของสูตรอาหารที่เติม  BA และ NAA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อยอด (ระยะเวลา 8 สัปดาห์) 

สูตรอาหาร ความยาวยอดเฉลี่ย 
(ซม) 

ขนาดยอดเฉลี่ย 
(มม) 

จ านวนยอดเฉลี่ย 

MH(PL)+1BA-0NAA 2.3 1.2 1.1 
MH(PL)+1BA-0.25NAA 2.2 1.4 1.1 
MH(PL)+1BA-0.5NAA 2.5 1.4 1.4 
MH(PL)+2BA-0NAA 1.2 1.1 1.1 
MH(PL)+2BA-0.25NAA 2.2 1.5 1.4 
MH(PL)+2BA-0.5NAA 2.2 1.3 1.2 
MH(PL)+3BA-0NAA 2.1 1.3 1.2 
MH(PL)+3BA-0.25NAA 2.1 1.3 1.3 
MH(PL)+3BA-0.5NAA 2.1 1.3 1.3 
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ตารางท่ี 9 อิทธิพลของสูตรอาหารที่เติม  BA และ IAA ต่อการเพาะเลี้ยงยอด(ระยะเวลา 8 สัปดาห์) 
สูตรอาหาร ความยาวยอดเฉลี่ย 

(ซม.) 
ขนาดยอดเฉลี่ย 

(มม.) 
จ านวนยอดเฉลี่ย 

MH(PL)+1BA-0IAA 2.4 0.8 1.3 
MH(PL)+1BA-0.25IAA 1.4 0.9 1.4 
MH(PL)+1BA-0.5IAA 0.8 1.2 1.0 
MH(PL)+2BA-0IAA 0.5 0.6 0.5 
MH(PL)+2BA-0.25IAA 1.5 1.2 1.3 
MH(PL)+2BA-0.5IAA 1.3 0.9 1.1 
MH(PL)+3BA-0IAA 1.1 1.0 1.1 
MH(PL)+3BA-0.25IAA 1.3 1.0 1.2 
MH(PL)+3BA-0.5IAA 0 0 0 

 
 
ตารางท่ี 10 อิทธิพลของสูตรอาหารที่เติม  BA และ IBA ต่อการเพาะเลี้ยงยอด(ระยะเวลา 8 สัปดาห์) 

สูตรอาหาร ความยาวยอดเฉลี่ย 
(ซม.) 

ขนาดยอดเฉลี่ย 
(มม.) 

จ านวนยอดเฉลี่ย 

MH(PL)+1BA-0IBA 2.2 1.4 1.8 
MH(PL)+1BA-0.25IBA 1.8 1.1 1.4 
MH(PL)+1BA-0.5IBA 2.6 1.4 1.2 
MH(PL)+2BA-0IBA 2.1 1.0 1.3 
MH(PL)+2BA-0.25IBA 2.3 1.5 1.6 
MH(PL)+2BA-0.5IBA 0.8 0.3 0.8 
MH(PL)+3BA-0IBA 2.0 1.1 1.3 
MH(PL)+3BA-0.25IBA 1.2 0.6 0.7 
MH(PL)+3BA-0.5IBA 1.4 0.7 0.9 
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ตารางท่ี 11 ผลการเพาะเลี้ยงข้อบนอาหารสูตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมด้วย 
BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีความเป็นกรดด่าง
ของอาหารแตกต่าง 

ค่าความเป็นกรด
ด่างของอาหาร 

การเกิดยอดของชิ้นส่วน
พืชเฉลี่ย   (%) 

จ านวนยอดท่ีเกิด
เฉลี่ย (ยอด/ข้อ) 

ความยาวยอด
เฉลี่ย    (ซม) 

ขนาดของล าต้น
เฉลี่ย    (มม) 

5.8 72 2 0.78 1.2 
6.0 48 1.5 0.68 1.3 
6.5 64 1.5 0.55 1.3 
7.0 36 1.4 0.20 1.1 

 
 

 
ภาพที่ 1 การชักน าการสร้างยอดรวมจากข้อใบเลี้ยงของต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอด
เชื้อ 
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ภาพที่ 2  การเพาะเลี้ยงข้อจากต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดในหลอดทดลองบนอาหารสูตร MH เติม 
GA3 ความ เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมด้วยBA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA 
ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตรที่มีความเป็นกรดด่างของอาหาร 4 ระดับ คือ 5.8, 6.0, 6.5 
และ 7.0 

 
 
2. ศึกษาการขยายพันธุ์ยางโดยวิธี micro-cutting จากต้นกล้าที่พัฒนาจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน 
 ศึกษาการขยายพันธุ์ยางโดยวิธี micro-cutting จากต้นกล้าที่พัฒนาจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนเพื่อ
เพ่ิมปริมาณยอดส าหรับน าไปใช้ในการชักน าราก และน าตาท่ีได้ไปใช้ในการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตาใน
หลอดทดลองหรือติดตาในแปลง โดย ท าการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง จากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเปลือก
หุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM600 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างยอดรวมปริมาณมากบนอาหาร พบว่าข้อใบ
เลี้ยงสามารถเกิดการสร้างยอดรวมได้โดยใช้อาหารสูตร MH (PL)+1BA-0.5NAA  แต่ยังสร้างในปริมาณที่น้อย 
(ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3  การเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงจากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน
ยางพันธุ์ RRIM600 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชโดยวิธี micro-cutting จากต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเมล็ด 
โดยการน าเมล็ดไปเพาะในหลอดทดลองแล้วน าชิ้นส่วนข้อใบเลี้ยง ข้อ และ ยอด ไปวางเลี้ยงบนอาหารเพ่ือชัก
น าการสร้างยอดรวม พบว่า อาหารสูตร MH-PL และ MS1BA สามารถเพาะเมล็ดได้ดีเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การ
งอกสูง แต่อาหารสูตร MH-PL ต้นกล้ามีการเจริญเติบโตดีล าต้นยืดยาว ในขณะที่อาหารสูตร MS1BA ต้นกล้า
ที่ได้มีลักษณะข้อปล้องสั้นและอวบอ้วน เหมาะส าหรับน าข้อ และ ยอด ไปเพาะเลี้ยงยอดรวม ส่วนขนาดของ
ต้นอ่อนพบว่าต้นอ่อนที่มีขนาดใหญ่สามารถรอดตายหลังจากเพาะและเจริญเติบโตได้ดีกว่า ต้นอ่อนขนาดกลาง
และเล็ก การเพาะเลี้ยงยอดรวมจากข้อใบเลี้ยง โดยใช้อาหารสูตร MH (PL)+1BA-0.5NAA หรือเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MH เติม BA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MH เติม Kinetin 
ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเพาะเลี้ยงให้มีจ านวนยอดท่ีงอกสูง ยอดมีความยาวยอดสูงและ
ขนาดยอดใหญ่ การเพาะเลี้ยงยอดจากต้นกล้าที่เพาะในหลอดทดลองยางพันธุ์ RRIM600 สามารถเพาะเลี้ยงให้
มีความยาวยอด ขนาดของยอด และจ านวนยอดท่ีงอกสูงบนอาหารสูตร MH (PL) เติม GA3ความเข้มข้น 10 
มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA หรือ IBA ความเข้มข้น 0.25- 0.50 
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มิลลิกรัมต่อลิตร ส าหรับค่าความเป็นกรดด่างของอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืช คือ 5.8 ท าให้
มีจ านวนการสร้างยอดเฉลี่ยสูงสุด 

การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชโดยวิธี micro-cutting จากต้นกล้าที่พัฒนาจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนเพื่อ
เพ่ิมปริมาณยอดส าหรับน าไปใช้ในการชักน าราก และน าตาท่ีได้ไปใช้ในการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตาใน
หลอดทดลองหรือติดตาในแปลง โดยการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงจากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุ้ม
ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM600 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างยอดรวมปริมาณมากบนอาหาร พบว่าข้อใบ
เลี้ยงสามารถเกิดการสร้างยอดรวมได้ โดยใช้อาหารสูตร MH (PL)+1BA-0.5NAA แต่ยังสร้างในปริมาณที่น้อย  
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพาราเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการพัฒนางานด้านยางพาราทั้งการ
ขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนการปรับปรุงการผลิตยางโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ของยางพาราซึ่งจะต้องลงไปในเชิงลึก เช่น 
การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ยาง การถ่ายฝากยีนในยางพาราเพ่ือศึกษาคุณสมบัติและ
หน้าที่ของยีน ตลอดจนการถ่ายฝากยีนเข้าไปในยางพาราเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ยาง ดังนั้นผลงานวิจัยนี้ถือเป็น
เครื่องมือที่มีประโยชน์มากส าหรับน าไปใช้ต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกในการพัฒนางานวิจัยด้านยางพาราต่อไป 
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