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1 อัตราการสร้างยอดรวมของพืชสกุล Garcinia บนอาหารสูตร MMS เติม BA เข้มข้น 5 
มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
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บางชนิด 
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3 สรุปการเพิ่มปริมาณยอดจากชิน้ส่วนหลายชนิดของพืชสกุล Garcinia บางชนิด 10 
4 ผลของสูตรอาหาร และชิ้นส่วนเริ่มต้นต่อการสร้างยอดบนอาหาร MS ที่ไม่เติม BA  

และเติมด้วยความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน 
12 
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รวมหลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน 
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วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม BA เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ เข้มข้น 2.5 
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รายการภาพประกอบ 
   
ภาพที่                  หน้า 

1 สารเคมีที่จ าเปน็ และใช้ในการฆ่าเชื้อบริเวณผิวชิน้ส่วนพืชก่อนท าการเพาะเลี้ยง 6 
2 การเตรียมฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดเนียงเพื่อเพาะเลี้ยงคัพภะ ขยายพนัธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรม 7 
3 การล้างบริเวณผิวภายนอกของฝักกระเจี๊ยบด้วยน้ ายาทีโพล และผา่นน้ าไหลเป็นเวลา 15-

20 นาท ี
7 

4 ลักษณะแคลลสัชนิด friable ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของส้มแขกบนอาหารสูตร
อาหาร WPM เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

10 

5 ผลของสูตรอาหารและชิ้นส่วนเริ่มต้นต่อการสร้างยอดรวมบนอาหารที่ไม่เติม และเติม BA 
เข้มข้น 5 มก./ล. เป็นเวลา 1 เดือน 

12 

6 ผลของ PVP ต่อการชักน าการสร้างยอดรวมบนอาหารสูตร MS เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน 

13 

7 ลักษณะของยอดรวมที่ชักน าไดจ้ากชิ้นส่วนปลายยอดและชิ้นสว่นข้อ บนอาหารสูตร MS 
เติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ เปน็เวลา 1 เดือน   

14 

8 ลักษณะของต้นชมพู่น้ าดอกไม้ทีช่ักน าได้ บนอาหารสูตร ½ MS เติม PVP เข้มข้น 500  
มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเวลา 45 วัน  (บาร์= 1.0 เซนติเมตร) 

15 

9 ยอดรวมที่ชักน าจากการเพาะเลีย้งชิ้นส่วนเมล็ดบนอาหารแข็งสตูร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 
เปอร์เซ็นต์  BA เข้มข้น 5 มิลลกิรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น 
phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 วัน 

16 

10 พัฒนาการของโนดลูาแคลลัสบนอาหารชักน าแคลลสั และชักน ายอดรวมรวมบนอาหารชัก
น ายอด 

17 

11 การสร้างแคลลสั และยอดรวมจากชิ้นส่วนเมล็ดมะดัน บนอาหารที่เติมและไม่เติม PVP 
เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังวางเลีย้งเป็นเวลา 45 วัน 

18 

12 ลักษณะการสร้างแคลลสั และยอดรวม จากชิ้นส่วนเมล็ด บนอาหารที่เติมและไม่เติม PVP  
เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังวางเลีย้งเป็นเวลา 45 วัน 

19 

13 การพัฒนาของยอดหลังวางเลี้ยงกลุ่มยอดรวมขนาดเล็กมะดนับนอาหาร MS เติม BA ความ
เข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 45 วัน 

21 

14 ต้นเหรียงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงคัพภะที่ปราศจากใบเลี้ยง (ซา้ย) และคัพภะที่มีใบเลี้ยงอยู่
คร่ึงหนึ่ง (ขวา) บนอาหารแข็งสตูร MS เป็นเวลา 1 เดือน 

22 

15 ลักษณะของเมล็ดเหรียงที่จ าแนกตามความสุกแก่ของเมล็ดจากมากสุด (ซ้ายมือ) ไปน้อยสุด 
(ขวามือ) 

23 

16 ต้นเหรียงที่ได้จากการวางเลี้ยงคพัภะบนอาหารสูตร MS เป็นเวลา 3 เดือน 24 
17 ผลของชนิดของผงวุ้นและชนิดชิน้ส่วนที่มีผลต่อการสร้างยอดของต้นเหรียงหลังการวาง

เลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม BA เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ  เข้มข้น 2.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน 

25 

18 ผลของผงถ่านต่อการพัฒนาของยอดเหรียงหลังวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม BA เข้มข้น 
1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ  เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน 

25 

 



    
 

รายการภาพประกอบ (ตอ่) 
 

ภาพที่                   หน้า 
19 ลักษณะของใบอ่อนสีแดงของอบเชยแต่ละขนาดที่ใช้ในการชักน าแคลลสั 26 
20 ลักษณะแคลลสัที่ชักน าจากใบอ่อนสีแดง L2 หลังเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติมสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตชนิด และความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 1 เดือน 
28 

21 ลักษณะโซมาติกเอ็มบริโอที่ (ศรชี้) ที่พฒันาจากแคลลสัที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม 
dicamba 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ก) และ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (ข) 

29 

22 ลักษณะของผล และเมล็ดลงัแขที่แยกจากผลเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง 30 
23 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นสว่นเมล็ดลังแขเพื่อวางเลี้ยงในหลอดทดลอง 31 
24 อัตราการสร้างแคลลสัจากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบและข้อของลังแข บนอาหารสูตร   

MS เติม BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

31 

25 ลักษณะของแคลลัสที่ชักน าไดจ้ากชิ้นส่วนใบ (ก) และ ชิ้นส่วนขอ้  (ข) บนอาหารสูตร  MS 
เติม BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลกิรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ  ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

32 

26 ยอดรวมที่สร้างจากชิ้นส่วนข้อของสะตอที่วางเลีย้งบนอาหารสตูร MS เติม TDZ ความ
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ  2,4-D เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรที่เติมผงถ่าน 0.2 % 
(ก) และไม่เติมผงถ่าน (ข) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

32 

27 ยอดรวมจากการเพาะเลี้ยงล าตน้ใต้ใบเลี้ยงของส้มโอพนัธุ์ทองดบีนอาหารสูตร MS เติม BA 
1 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์  วุ้น 0.70 เปอร์เซ็นต์ (บาร์ = 0.5 
เซนติเมตร ) อายุ 1 เดือน (ซ้าย) และ 2 เดือน (ขวา) 

34 

28 ตัวอย่างขั้นตอนการอนบุาลพืชที่ได้จากในหลอดทดลองปลูกลงดิน 38 
29 การเยี่ยมชมและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของนักเรียนจากโรงเรียน

ศรีนครมูลนิธ ิ
41 

30 บรรยากาศการฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์พชืแก่นักเรียน
โรงเรียนแสงทอง 

41 

31 ภาพรวมของกิจกรรมการประกวดและสาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักพื้นบ้านและไม้ผล
พื้นเมืองที่จัดขึ้นในงานวนัเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 25 

42 

32 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้าน
เทคโนโลยชีีวภาพในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21 

44 

33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับชมนทิรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางดา้น
เทคโนโลยชีีวภาพในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21 

44 

34 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้าน
เทคโนโลยชีีวภาพในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 22 

45 

35 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับชมนทิรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางดา้น
เทคโนโลยชีีวภาพในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 22 

45 

  



    
 

รายการภาพประกอบ (ตอ่) 
 

ภาพที่                  หน้า 
36 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้าน

เทคโนโลยชีีวภาพการขยายพนัธุ์พืช 
46 

37 ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชผักพื้นบา้นและ
ไม้ผลพืน้เมืองในงานเกษตรภาคใต้คร้ังที่ 23 

46 

38 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้าน
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ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) การถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์พืชอย่างง่ายแก่โรงเรียนมัธยมใน

จังหวัดสงขลาที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ 
(ภาษาอังกฤษ) Transfer of Simple Biotechnology for Micropropagation  of   

Conserved Plants to Secondary School in Songkhla Province 
 

บทคัดย่อ 
การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ในหลอดทดลองสามารถแก้ไขปัญหาการ

สูญพันธุ์ของพืชพ้ืนเมืองไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นเดิม กิจกรรมการด าเนินงานในขั้นต้นจะเป็นการเตรียมการ
เพาะเลี้ยง ซึ่งได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักพ้ืนบ้านและไม้ผลพ้ืนเมืองของภาคใต้มากกว่า 10 ชนิด ได้แก่ สะตอ เนียง     
เหรียง อบเชย หลุมพี ลังแข ผักหวาน มะดัน ชมพู่น้ าดอกไม้ พืชสกุล Garcinia และพืชสมุนไพร เป็นต้น ชิ้นส่วน
เริ่มต้นที่ใช้ เช่น เมล็ด ยอด และใบ เป็นต้น เพ่ือชักน าแคลลัส ยอดรวมและเพ่ิมปริมาณต้นกล้า เพ่ือเก็บอนุรักษ์
พันธุกรรมไว้ในหลอดทดลอง และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่นักเรียนมัธยมในเขตจังหวัดสงขลาจ านวน 12 โรงเรียน ใน
เขตอ าเภอเมือง หาดใหญ่ สะเดา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย รัตภูมิ บางกล่ า สิงนคร สทิงพระ กระแสสินธ์ และระโนด 
นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในงานเกษตรภาคใต้ของแต่ละปี ๆ 
ละ 10 วัน (วันละ 3 รอบ) เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน (2559) ณ อาคารเทิดพระเกียรติ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ฝึกอบรม อย่างต่อเนื่องซึ่ง
ในแต่ละปี มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน/รอบ จากการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมนี้ขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปและ
สามารถสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนระดับมัธยม ตลอดจนเกษตรกรได้
เป็นอย่างด ี
ค าส าคัญ: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เทคโนโลยีชีวภาพ   โรงเรียนมัธยม 

จังหวัดสงขลา 

Absract 

Propagation of southern native plant species by biotechnological method could help 
solving the extinction of those plants. The activities include the preparation of culturing 
more than 10 species of southern native plants e.g. Parkia, Djenkol bean, Nitta tree, 
cinnamon, Lumphi, Lungkhae, star gooseberry, schomburkiana, rose apple, Garcinia and 
some medicinal plants. The initial explants such as seeds, shoots and leaves were used for 
callus induction, plantlet regeneration and shoot multiplication and proliferation.The further 
purposes were to conserve those plant species in vitro and transfer this simple propagation 
biotechnology to students at secondary school level in Songkhla province about 12 schools 
in Muang, Hat-Yai, Sadao, Chana, Nathawee, Sabayoi, Ratthapoom, Bangklam, Singhanakorn, 
Kasaesin and Ranot district. This transferred technology would cover students in university 
and interested farmer. The acitivities was conducted during Agricultural Fair in each year 
(2012-2016) at Faculty of Natural Resources, Prince of Sonkla Universitty. Each day 3 rounds 
of transferred technology was performed and each round approx. 100 participants attended. 
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Then, activities were evaluated by all of participants. The result showed that participants 
were satisfy at have a good appreciation. Therefore, this reseach project will be useful for 
student both secondary school and university and interested farmers. Moreover, it can 
create a network of plant genetic conservation between secondary school, universities and 
interested farmer. 
Keywords: plant genetic conservation, Royal project, biotechnology, secondary school,  

Songkhla province 
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บทน า 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่า
จะเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน หรือปัจจัยอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นที่ทราบกันว่าพืชเป็นทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
และยารักษาโรค ในสภาพปัจจุบันมีการเพ่ิมของประชากรมากขึ้น มีการบุกรุกและท าลายธรรมชาติกันมากขึ้น 
ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชลดน้อยลง การระบาดของโรคและแมลงก่อให้เกิดความสูญเสีย
พันธุกรรมพืชที่เคยมีความส าคัญทางเศรษฐกิจไป  พืชเศรษฐกิจบางพืชสร้างเมล็ดได้น้อยหรือไม่มีการสร้างเลย 
กอปรกับการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไม่อาศัยเพศอ่ืนๆ มีความยากล าบาก ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้จ านวนมากใน
ระยะเวลาอันสั้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้เสนอโครงการวิจัยการขยายพันธุ์และจัดเตรียมต้นพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน
และไม้ผลพ้ืนเมืองภาคใต้เพ่ือเก็บรวบรวมไว้ในหลอดทดลอง ( in vitro) และน าไปปลูกยังถิ่นเดิม (in situ) 
ตั้ งแต่ปีพ .ศ. 2551 ถึงปีพ .ศ. 2554 และประสบผลส าเร็จในการผลิตพืชดังกล่าวจ านวนหนึ่ งโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเทคโนโลยีที่ส าคัญคือ การเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะพืชเพ่ือขยายพันธุ์จ านวน
มาก ในระยะเวลาที่สั้นให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังศึกษาการสร้างสาย
พันธุ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และเก็บรักษาพันธุ์ พืชไว้เป็นแหล่งเชื้อพันธุ์ใน
โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต 

จากคุณประโยชน์นานับประการผลิตพืชด้วยของเทคโนโลยีชีวภาพที่กล่าวแล้วข้างต้นจึงเป็นการ
สมควรที่จะมีการเผยแพร่เทคโนโลยีดังกล่าวไปยังนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งที่
เป็นของรัฐ และเอกชนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไป และยังเป็นการขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพให้กับธุรกิจขนาดย่อมที่อาจเป็นโอกาสสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากมี
โรงเรียนจ านวนมากกระจายทั่วประเทศที่มีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช ทั้งที่เป็นไม้ดอก พืชผัก พืชสมุนไพร 
ตลอดจนไม้ในวรรณคดีในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ ซึ่งไม้เหล่านี้เป็นทรัพยากรพืชที่ใช้เรียนรู้ในโรงเรียนนั้นๆ และชุมชน การอนุรักษ์ด้วยวิธีการ
ดังกล่าวเสี่ยงต่อการสูญหาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะพืชที่มีน้อยเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ แม้ว่าบางโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แต่อาจไม่มีความพร้อมทางด้าน
เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ด้วยวิธีการในหลอดทดลอง และเทคนิคท่ีจ าเพาะในพืชดังกล่าว โครงการนี้จึง
พัฒนาขึ้นเพ่ือถ่ายทอดความรู้ และอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยม ตลอดจนบุคคลในชุมชนทั่วไปได้ทราบ
วิธีการดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทางเลือกในหลอดทดลอง และขยายพันธุ์ใช้ประโยชน์ใน
อนาคตไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากท้องที่ของชุมชนนั้นๆ  

2. เป็นการหารายได้ให้แก่โรงเรียนในรูปของการจ าหน่ายพืชอนุรักษ์ดังกล่าว 
3. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับรากหญ้า 
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สรุปโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์พืชอย่างง่ายแก่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสงขลา

ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินงานในขั้นต้นจะเป็นการเตรียมการเพาะเลี้ยง ได้เพาะเลี้ยงชิ้นส่วน
ต่างๆ เพ่ือชักน าแคลลัส ยอดรวม และเพ่ิมปริมาณต้นกล้าจ านวนมาก และส่งเสริมความยืดยาวยอดผัก
พ้ืนบ้านไม้ผลพื้นเมืองของภาคใต้บางชนิด พร้อมกับการชักน าราก อนุบาลต้นจากหลอดทดลองไปดูแลในเรือน
ระแนง เพ่ือเตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
กระบวนการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชดังกล่าว ประกอบด้วย 

- การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืช 
- การชักน าแคลลัส/ยอด 
- การเพ่ิมปริมาณยอด 
- การชักน าราก 
- การอนุบาลลงดินปลูก 

 
1. การเตรียมชิ้นส่วนพืชเพื่อให้ชิ้นส่วนพืชปลอดเชื้อ 

 2.1. การฟอกฆ่าเชื้อ มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดของชิ้นส่วนที่น ามาใช้ เช่น 
 

 - สะตอและเนียง เริ่มต้นน าผลเนียงและสะตอ ล้างให้สะอาด เปิดน้ าไหลผ่าน 30 นาที จุ่มแช่ 70% 
แอลกอฮอล์ 30 วินาที จากนั้นจุ่มแช่สารละลายคลอร็อกซ์ ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ tween-20 2-
3 หยด นาน 20 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง 
 
 วัสดุ และอุปกรณ์ในการฟอกฆ่าเชื้อ 
 

 
 
ภาพที่ 1 สารเคมีที่จ าเป็น และใช้ในการฆ่าเชื้อบริเวณผิวชิ้นส่วนพืชก่อนท าการเพาะเลี้ยง 

- เนียง (Archidendron pauciflorum) น าผลมาปอกเปลือกออก ตัดเมล็ดตรงส่วนที่เป็นที่อยู่ของต้น
อ่อนภายในเมล็ด เป็นรูปลูกบาศก์ ขนาด 5-10x5-10x5-10 มม ล้างด้วยสารละลายทีโพลในน้ าไหล  
3-5 นาที ฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 นาที ฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวอีกครั้ง
ด้วยคลอร๊อกซ์เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 20 นาที ล้างด้วยน้ ากลั่น 3 ครั้ง ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 การเตรียมฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดเนียงเพ่ือเพาะเลี้ยงคัพภะ ขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรม 
 
 - กระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus (L.) Moench.) เริ่มต้นน าผลกระเจี๊ยบเขียวล้างให้สะอาด 
เปิดน้ าไหลผ่าน 15-20 นาที จากนั้นฟอกฆ่าเชื้อโดยน าส่วนของผลจุ่มแช่แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ แล้วเผา
ไฟ 3 ครั้ง ผ่าผลเพื่อแยกเมล็ดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงต่อไป 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การล้างบริเวณผิวภายนอกของฝักกระเจี๊ยบด้วยน้ ายาทีโพล และผ่านน้ าไหลเป็นเวลา 15-20 นาที 
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2. การชักน าและเพิ่มปริมาณแคลลัส/ยอดของผักพื้นบ้านและไม้ผลพ้ืนเมืองบางชนิด 
 ในส่วนนี้จะเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการขยายพันธุ์ และเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ของผักพ้ืนบ้านและไม้
ผลพ้ืนเมืองของภาคใต้หลายๆ ชนิด พร้อมทั้งการศึกษาสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 
ได้แก่ 
 

2.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุล Garcinia 
-การชักน ายอด 

แยกเมล็ดมังคุด พะวา และส้มแขกจากผล น ามาฟอกฆ่าเชื้อ โดยแช่ในสารละลายคลอร็อกซ์ 
เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ นาน 20 นาที ล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง แล้ววางเลี้ยงบนสูตรอาหารชักน ายอด
รวม (Multiple shoot induction medium: MSIM) ซึ่ งเป็นอาหารสูตรดัดแปลง  MS (MMS) เติม BA 
เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ าตาลซูโครส เข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส ให้
แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากวางเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกอัตราการสร้างยอดรวม จ านวนยอดต่อ
ชิ้นส่วน  

เมล็ดของพืชสกุล Garcinia ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MSIM แสดงให้เห็นความสามารถใน
การสร้างยอดรวมได้แตกต่างกันทั้งอัตราการเพ่ิมปริมาณยอด และจ านวนยอด (ตารางที่ 1) เมล็ดพะวาให้
อัตราการเพ่ิมปริมาณยอดสูงสุด รองลงมาคือ มังคุด ในขณะที่ส้มแขกไม่สามารถเพ่ิมปริมาณยอดได้ 

 
ตารางที่ 1  อัตราการสร้างยอดรวมของพืชสกุล Garcinia บนอาหารสูตร MMS เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัม

ต่อลิตรเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
Species Multiple shoot % Multiple shoot Avg. shoot number 

 formation formation per seed 
G. mangostana(มังคุด) Yes 73 20 
G. speciose (พะวา) Yes 100 40 
G. atroviridis (ส้มแขก) No 0 1 

N  100  
 
 ตัดแยกใบอ่อนของมังคุด พะวา และส้มแขก ที่ได้จากยอดในหลอดทดลอง วางเลี้ยงบนสูตรอาหารชัก
น าตายอด (Shoot primordial induction medium: SPIM) ซึ่งเป็นสูตรอาหาร Woody plant medium 
(WPM) เติมน้ าตาลซูโครส เข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ สารโพลีไวนิลไพโรริโดล (PVP) เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
BA ที่ความเข้มข้น 0.1 หรือ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือร่วมกับไธโอยูเรีย (TU) เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หลังจากวางเลี้ยงเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์  เททับด้วยอาหารชักน าการยืดยาวยอด (Shoot elongation 
medium: SEM) ซึ่งเป็น อาหารเหลวสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส เข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ NAA เข้มข้น 0.06 
มิลลิกรัมต่อลิตร BA เข้มข้น 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร) เพาะเลี้ยงต่อเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ บันทึกการสร้างยอด 

ใบอ่อนของมังคุด และพะวาวางเลี้ยงบนอาหารสูตรเพาะเลี้ยงไม้เนื้อแข็ง (Woody plant medium: 
WPM) เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน ายอดได้ 2-5 ยอด (ตารางที่ 3 ภาพที่ 3) ในส้มแขก 
ใบไม่สามารถชักน ายอดรวมได้แต่ชักน าให้เกิดแคลลัสที่เกาะกันหลวมๆ (friable callus) (ภาพที่ 4) และใบ
อ่อนของพะวาให้อัตราการเกิดยอดโดยตรงได้ดีกว่ามังคุด 
 



   9 
 

 
ภาพที่ 3 ยอดรวมโดยตรงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของพะวาบนอาหารสูตร WPM เติม BA เข้มข้น 5 

มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 
  -การชักน าแคลลัสจากใบอ่อน 
  น าใบอ่อนของมังคุด พะวา และส้มแขก ที่ได้จากยอดที่ชักน าได้ในหลอดทดลองอายุ 1 เดือน 
วางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน าแคลลัส (Callus induction medium: CIM) ซึ่งเป็นอาหารสูตรดัดแปลง MS 
เติมน้ าตาลซูโครส เข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 
BA TDZ และ TU ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน) วางเลี้ยงภายใต้สภาพการวางเลี้ยงเช่นเดียวกับการเพ่ิมปริมาณ
ยอด หลังจากวางเลี้ยงนาน 4-6 สัปดาห์ บันทึกอัตราการสร้างแคลลัส 
  พืชสกุล Garcinia ทั้งสามชนิดให้ผลการชักน าแคลลัสที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2) มังคุดให้
อัตราการเกิดแคลลัสสูงสุดบนอาหาร CIM เติม BA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรและ TDZ เข้มข้น 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ในพะวาให้อัตราการชักน าแคลลัสได้ดีที่สุดบนอาหาร CIM เติม BA เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร NAA เข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการเพ่ิมปริมาณของแคลลัสเพ่ิมข้ึน 3-4 เท่า หลังการย้ายเลี้ยง
ทุกเดือน  ส าหรับส้มแขก พบว่า อาหารสูตร CIM เติม BA เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร NAA เข้มข้น 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ให้อัตราการชักน าแคลลัสได้ดีที่สุด 
 
 
ตารางที่ 2 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักน าแคลลัสจากใบอ่อนของพืชสกุล Garcinia บางชนิด 
Species  PGR   % Callus Type of callus 
 BA TDZ TU NAA formation  
G. mangostana 0.5 1 - - 15.0a   
(mangosteen) 0.5 0.5 - - 68.8a  
 0.5 0.5 - 0.5 0c mreristematic 
 1.0 0.5 - - 66.7a nodular callus 
 1.0 1.0 - - 25.0b  
C.V. (%)     10.3  
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G. speciosa 0.1 0.5 - - 25.4bc  
(pawa) 0.5 0.5 - - 54.1ab  
 0.5 1.0 - - 26.4bc meristematic 
 0.1 - - 0.1 66.6a nodular callus 
 0.5 - - 0.5 8.8c  
 2.5 - - 0.25 90.0a  
C.V.(%)     31.3  
       
G. atroviridis 0.5 - 0.5 - 15.4b friable callus 
(somkhag) 0.5 0.5 - - 0c  
 1.0 - - 0.5 34.5a  
C.V.(%)     25.2  

 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะแคลลัสชนิด friable ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของส้มแขกบนอาหารสูตรอาหาร WPM 

เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 
ตารางที่ 3 สรุปการเพ่ิมปริมาณยอดจากชิ้นส่วนหลายชนิดของพืชสกุล Garcinia บางชนิด 
Species Explant Culture media+PGR Avg. shoot 

no./explant 
G. mangostana Seed MMS+5mg/l BA 20 
(Mangosteen) Leaf WPM+5mg/l BA 2-5 
 Callus MS+0.5mg/l BA+0.5mg/l TDZ (1)  
  WPM+0.1mg/l BA (2)  
  Overlaid medium (3) 10 
G. speciosa Seed MMS+5mg/l BA 50 
(Pawa) Leaf WPM+5mg/l BA 2-5 
 Callus MS+0.25mg/l NAA+2.5mg/l BA(1)  
  overlay medium(2) 20 
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G. atroviridis Seed MMS+5mg/l BA 1 
(Somkhag) Leaf WPM+5mg/l BA 0 
 Nodal WPM+0.1mg/l TU (1)  
  explant overlay medium (2) 20-30 
    
PGR: plant growth regulator,  MMS: modified MS medium 
WPM:  woody plant medium,    BA: benzyladenine 
NAA: naphthaleneacetic acid, TDZ: thidiazuron 
TU: thiourera 
overlay medium: อาหารเหลว ½ MS เติม NAA 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BA 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(1) (2) and (3) อาหารชักน าแคลลัส ชักน ายอด และการยืดยาวของยอด ตามล าดับ 
 

2.2 ชมพู่น้ าดอกไม้ (Syzygium jambos (L.) Alston)   
-การเพาะเลี้ยงเมล็ดชมพู่น้ าดอกไม้ต่อการชักน ายอดรวม 
ตัดแยกเมล็ดชมพู่น้ าดอกไม้จากผล ท าความสะอาดตามวิธีการมาตรฐาน เพาะเลี้ยงทั้งเมล็ด 

หรือตัดแบ่งเป็นส่วนๆ บนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ปราศจากสารควบคุมการ
เจริญเติบโต และอาหารที่เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร อาหารทั้งสองสูตรเติม  PVP เข้มข้น 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 26 + 4 องศาเซลเซียส ให้แสง 14 
ชั่วโมงต่อวัน พบว่า การเพาะเลี้ยงเมล็ดทั้งเมล็ดบนอาหารสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต ให้
อัตราการงอก 100 เปอร์เซ็นต์ และให้จ านวนต้น 1 ต้นต่อหนึ่งเมล็ด ส่วนอาหาร MS ที่เติม BA เข้มข้น 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ให้อัตราการงอก 100 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน แต่ให้จ านวนยอดเฉลี่ย 3.66  ยอดต่อหนึ่งเมล็ด 
ยอดในอาหารที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตสูงกว่าการวางเลี้ยงบนอาหารเติม BA (ภาพที่ 5)  

เมล็ดที่ตัดแบ่งเป็นส่วนๆ ตามขวางแล้ววางเลี้ยงบนอาหารที่ปราศจากสารควบคุมการ
เจริญเติบโตไม่สามารถชักน ายอดเดี่ยวหรือยอดรวมได้ แต่ในอาหารที่เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้
อัตราการสร้างยอดรวม 88.89 เปอร์เซ็นต์ และให้จ านวนยอด 8.67 ยอดต่อชิ้นส่วน (ตารางท่ี 4) 
 

  

ก ข 
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ภาพที่ 5 ผลของสูตรอาหารและชิ้นส่วนเริ่มต้นต่อการสร้างยอดรวมบนอาหารที่ไม่เติม และเติม BA เข้มข้น 5 

มก./ล. เป็นเวลา 1 เดือน ก. เลี้ยงทั้งเมล็ดบนอาหารที่ไม่เติม BA ข. เลี้ยงทั้งเมล็ดบนอาหารเติม BA 
เข้มข้น 5 มก./ล.(บาร์= 1.0 เซนติเมตร) ค. เลี้ยงเมล็ดตัดตามขวางบนอาหารที่ไม่เติม BA ง. ชิ้นส่วน
เมล็ดที่ตัดตามขวางวางเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA เข้มข้น 5 มก./ล. (บาร์= 0.5 เซนติเมตร) 

 
ตารางที่ 4 ผลของสูตรอาหาร และชิ้นส่วนเริ่มต้นต่อการสร้างยอดบนอาหาร MS ที่ไม่เติม BA  

และเติมด้วยความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน 
สูตรอาหาร ชนิดชิ้นส่วน การสร้างยอด (%) จ านวนยอด/ชิ้นส่วน (ยอด) 
PGR-free MS ทั้งเมล็ด 100a 1.00c 
 ตัดตามขวาง 0.00b 0.00c 
MS+5 mg/l BA ทั้งเมล็ด 100a 3.67b 
 ตัดตามขวาง 88.89a 8.67a 
F-test  * * 
C.V.(%)  13.32 19.36 
* แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 

 
-ผลของ PVP ต่อการชักน ายอด 

น าชิ้นส่วนเมล็ดมาตัดตามขวางให้มีความหนา 3 มิลลิเมตร เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร 
MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เติม PVP หรือเติมเข้มข้น 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 26 + 4 องศาเซลเซียส ให้แสง 14 
ชั่วโมงต่อวัน หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกอัตราการสร้างยอดรวมเปรียบเทียบกันระหว่างการเติม
หรือไม่เติม PVP พบว่า ชิ้นส่วนที่วางเลี้ยงมีการเกิดยอดรวมได้ในอาหารทั้งสองสูตร (อาหารที่เติม และไม่เติม 
PVP) และพบว่าชิ้นส่วนที่วางเลี้ยงบนอาหารที่ไม่เติม PVP เกิดการสร้างสารประกอบพวกฟีนอล ส่งผลให้
อาหารที่เพาะเลี้ยงเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอย่างเห็นได้ชัด (ภาพท่ี 6) 

 
 

ค ง 
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ภาพที ่6 ผลของ PVP ต่อการชักน าการสร้างยอดรวมบนอาหารสูตร MS เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ 

ลิตร เป็นเวลา 1 เดือน (บาร์= 0.5 เซนติเมตร) 
 ก.  อาหารที่ไม่เติม PVP 
 ข.  อาหารที่เติม PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
-ผลของชนิดชิ้นส่วนและความเข้มข้นของ BA ต่อการชักน ายอดรวม 

น าชิ้นส่วนปลายยอด และ ข้อ มาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 
เปอร์เซ็นต์  ร่วมกับ BA เข้มข้น 0.5   3  และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น 
phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 26 + 4 องศาเซลเซียส ให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน หลัง
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกเปอร์เซ็นต์การสร้างยอด และจ านวนยอดต่อชิ้นส่วน เปรียบเทียบกันในแต่
ละความเข้มข้นของ BA โดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT พบว่า ชิ้นส่วนข้อให้การสร้างยอดรวมได้ดีกว่าชิ้นส่วนปลายยอดในทุกระดับความ
เข้มข้นของ BA  โดยที่ BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน ายอดรวมได้สูงสุด 12 ยอดต่อชิ้นส่วน แตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 5 และ ภาพที่ 7)  

 
 

ตารางที่ 5 ผลของชนิดชิ้นส่วน และความเข้มข้นของ BA ที่เติมในอาหารสูตร MS ต่อการชักน ายอดรวม
หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน 

BA (mg/l) ชนิดชิ้นส่วน เปอร์เซ็นต์การสร้างยอด จ านวนยอด/ชิ้นส่วน 

0.5 ข้อ 91.67 4.67de 
 ปลายยอด 100 3.66e 

3.0 ข้อ 100 7.00c 
 ปลายยอด 100 5.67d 

5.0 ข้อ 100 12.00a 
 ปลายยอด 100 8.33b 

F-test  ns * 
C.V.(%)  13.32 10.82 

ก ข 
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ns:  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
* แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 
 

  

 

 
ภาพที่ 7 ลักษณะของยอดรวมที่ชักน าได้จากชิ้นส่วนปลายยอดและชิ้นส่วนข้อ บนอาหารสูตร MS เติม BA  

ก ข 

ค ง 

จ ช 
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ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นเวลา 1 เดือน  (บาร์= 0.5 เซนติเมตร) 
(ก) ชิ้นส่วนข้อและปลายยอด (ข) ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารเติม BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ค) ชิ้นส่วนข้อและปลายยอด (ง) ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารเติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(จ) ชิ้นส่วนข้อและปลายยอด (ช) ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารเติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
-การพัฒนาของยอดและการชักน าราก 
ตัดแยกยอดเดี่ยวๆ ที่มีความสูง 0.5-1 เซนติเมตร มาวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS และ สูตร

อาหาร MS ที่ลดองค์ประกอบของอาหารลงครึ่งหนึ่ง (1/2MS) เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ PVP เข้มข้น 
500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 26+4 องศาเซลเซียส ให้แสง 
14 ชั่วโมงต่อวัน หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 45 วัน บันทึกเปอร์เซ็นต์การพัฒนาของยอดรวม และการเกิดราก
พบว่า ยอดมีการพัฒนา และยืดยาวได้ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งมีการสร้างรากได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในอาหาร
ทั้งสองสูตร (ภาพที่ 8) 

 

  
 
ภาพที่ 8 ลักษณะของต้นชมพู่น้ าดอกไม้ที่ชักน าได้ บนอาหารสูตร ½ MS เติม PVP เข้มข้น 500  

มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเวลา 45 วัน  (บาร์= 1.0 เซนติเมตร) 
 

  สรุปได้ว่าเมล็ดชมพู่น้ าดอกไม้ เมื่อเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนเมล็ดทั้งเมล็ดบนอาหารสูตร MS เติม
น้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ที่
ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตสามารถงอก และให้ต้นที่สมบูรณ์ได้ 1 ต้นต่อหนึ่งเมล็ด หลังวางเลี้ยงเป็น
เวลา 1 เดือน และเมื่อน าเมล็ดมาตัดแยกตามขวางแล้ววางเลี้ยงบน อาหารสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 
เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรวุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 
เปอร์เซ็นต์ สามารถชักน ายอดรวมได้เฉลี่ย 8.67 ยอดต่อชิ้นส่วน  
  ชิ้นส่วนข้อ วางเลี้ยงบน อาหารสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรวุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ให้การสร้างยอด
รวม 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ยอดสูงสุด 12 ยอดต่อชิ้นส่วน  
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  ชิ้นส่วนยอดวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS และ ½ MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ PVP 
เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ให้ยอดที่พัฒนาและยืดยาวได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งมีการสร้างรากได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 45 วัน  
  

2.3 มะดัน (Garcinia schomburgkiana Pierre.) 
-การศึกษาการเพาะเลี้ยงเมล็ดมะดันต่อการชักน ายอดรวม 
ตัดแยกเมล็ดมะดันจากผล ท าความสะอาดตามวิธีการมาตรฐาน เพาะเลี้ยงทั้งเมล็ด หรือตัด

แบ่งเป็นส่วนๆ บนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP 
เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงที่ อุณหภูมิ 26 + 4 องศา
เซลเซียส ให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกเปอร์เซ็นต์การสร้างยอดรวม 

จากการวางเลี้ยงชิ้นส่วนของเมล็ดมะดัน บนอาหารแข็งสูตร MS เติม BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร PVP ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร phytagel ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ หลังจากวางเลี้ยงเป็น
เวลา 30 วัน ชิ้นส่วนที่วางเลี้ยงเกิดเป็นตายอด และเมื่อวางเลี้ยงต่ออีกเป็นเวลา 15 วัน (รวมเวลาการ
เพาะเลี้ยง 45 วัน) โดยไม่มีการย้ายเลี้ยง พบว่า ตายอดมีการยืดยาว (ภาพที่ 9ก) อัตราการเกิดยอดรวมจาก
ชิ้นส่วนเมล็ดทั้งเมล็ด และตัดแยกให้ผลตอบสนอง 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกัน และให้จ านวนยอดที่มีความ
สูงมากกว่า 2 เซนติเมตรเฉลี่ย 3 ยอด (2-5) ต่อชิ้นส่วน ยอดที่มีขนาดเล็ก (0.3-0.5 เซนติเมตร) มีจ านวนเฉลี่ย 
6 ยอด (4-8 ยอด) ต่อชิ้นส่วน เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรดังกล่าวเป็นเวลา 60 วัน พบว่า มีการแตกตายอด
เพ่ิมข้ึนจากชิ้นส่วนเดิม (ภาพท่ี 9ข) 

 

 
 

ภาพที่ 9 ยอดรวมที่ชักน าจากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนเมล็ดบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 
เปอร์เซ็นต์  BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel 
เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 วัน (บาร์= 1.0 เซนติเมตร) 

ก. ยอดรวมเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 45 วัน 
ข. ยอดรวมเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 60 วัน 

 
 

ก. ข. 
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-การชักน าแคลลัสจากชิ้นส่วนเมล็ด 
น าเมล็ดมะดันที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วมาตัดตามขวางที่มีความหนา 2 มิลลิเมตร เพาะเลี้ยง

บนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร TDZ (Thidiazuron) 
เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วาง
เลี้ยงที่อุณหภูมิ 26 + 4 องศาเซลเซียส ให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึก
เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัสและการสร้างยอดรวม พบว่า ชิ้นส่วนที่วางเลี้ยงสามารถพัฒนาให้แคลลัส  30 
เปอร์เซ็นต์ แคลลัสมีลักษณะเป็นปมสีเหลืองใสถึงสีเขียวอ่อน และเกาะกลุ่มกันอย่างแน่น (ภาพที่ 10ก) 
แคลลัสดังกล่าวมีลักษณะคล้ายแคลลัสมังคุดที่ชักน าบนสูตรอาหารเดียวกัน แต่ละปมของแคลลัสคาดว่ามี
องค์ประกอบของเนื้อเยื่อเจริญส่วนยอด เช่นเดียวกับที่ตรวจสอบเนื้อเยื่อวิทยาในมังคุด และมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาให้ยอดหนึ่งยอดต่อหนึ่งปม เมื่อย้ายเลี้ยงแคลลัสนี้ไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน ายอด (MS เติม
น้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
phytagel ความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ พบว่า สามารถชักน าให้เกิดยอดรวม 100 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 10ข) 
หลังจากวางเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน 
 

 
ภาพที่ 10 พัฒนาการของโนดูลาแคลลัสบนอาหารชักน าแคลลัส และชักน ายอดรวมรวมบนอาหารชักน ายอด 

ก. แคลลัสวางเลี้ยงบนอาหารสูตรMS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร TDZ เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
phytagel เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์  หลังจากวางลี้ยงเป็น เวลา 1 เดือน (บาร์= 0.5 
เซนติเมตร) 

ข. ยอดรวมที่ชักน าจากชิ้นส่วนเมล็ดบนอาหารสูตรชักน ายอด สูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 
3 เปอร์เซ็นต์  BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 1 เดือน (บาร=์ 1.0 เซนติเมตร) 

 
-ผลของ PVP ต่อการชักน าแคลลัส และยอดรวม 
น าชิ้นส่วนเมล็ดที่มีการสร้างแคลลัสแล้วในการศึกษาข้างต้น มาตัดแยกเป็นส่วนๆ หลังจาก

นั้นย้ายไปเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
TDZ เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม และอาหารเติม  BA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่อาหารทั้งสองสูตรนั้นไม่
เติม PVP หรือเติมด้วยเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 

ก ข 



   18 
 
26 + 4 องศาเซลเซียส ให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิด
แคลลัส และการสร้างยอดรวมเปรียบเทียบกันในอาหารทั้งสองสูตร (ระหว่างการเติมหรือไม่เติม PVP) พบว่า 
ชิ้นส่วนเมล็ดยังคงสร้างแคลลัสใหม่ได้ โดยให้เปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัสใหม่ 75 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารที่ไม่
เติม PVP และ 50 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารที่เติม PVP ซึ่งสูงกว่าการชักน าแคลลัสในรอบแรก (30 เปอร์เซ็นต์)
และให้ผลเช่นเดียวกันกับอาหารชักน ายอดรวมซึ่งพบว่า อาหารที่ไม่เติม PVP ให้เปอร์เซ็นต์การสร้างยอดสูง
กว่าอาหารที่เติม PVP (ภาพที่ 11 และ 12) และเมื่อตัดแยกชิ้นส่วนแคลลัส และยอดรวมที่ชักน าได้ไปวางเลี้ยง
บนอาหารใหม่สูตรเดิม พบว่า ให้ผลเช่นเดียวกันกับการชักน าแคลลัสคือ อาหารที่ไม่เติม PVP ให้การพัฒนา
ของแคลลัส และยอดรวมได้ดีกว่าอาหารที่เติม PVP ซึ่งแคลลัสและยอดที่วางเลี้ยงบนอาหารที่เติม PVP จะมี
การสร้างสารประกอบพวกฟีนอล หลังวางเลี้ยงเพียงแค่  1 สัปดาห์ โดยสังเกตุได้จากสีของอาหารที่เปลี่ยนเป็น
สีน้ าตาลอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นชิ้นส่วนจะค่อยๆซีด และไม่มีการพัฒนาต่อ  

โดยทั่วไปแล้ว สาร PVP เติมลงในอาหารเพาะเลี้ยงเพ่ือลดการสร้างสารประกอบฟีนอล เช่น 
ในการเพาะเลี้ยงมังคุด ส้มแขก พะวา ได้มีการเติมสาร PVP เพ่ือช่วยลดการสร้างสารฟีนอล แต่จากการศึกษา
นี้พบว่า การเติม PVP ในอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนของมะดันนั้นให้ผลที่แตกต่างไปจากพืชชนิดอ่ืน ซึ่ง
อาจจะเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนของมะดันมีการสร้างสารบางอย่างที่ท าปฏิกิริยากับสาร PVP จึงส่งผลให้เปอร์เซ็นต์
การสร้างแคลลัสรอบแรกค่อนข้างต่ า แต่เมื่อท าการย้ายเลี้ยงแคลลัสและยอดรวมบนอาหารที่ไม่เติม PVP 
พบว่า สามารถเพ่ิมปริมาณแคลลัสและยอดได้ดี  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 11  การสร้างแคลลัส และยอดรวมจากชิ้นส่วนเมล็ดมะดัน บนอาหารที่เติมและไม่เติม PVP เข้มข้น 

500 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังวางเลี้ยงเป็นเวลา 45 วัน 
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ภาพที่ 12  ลักษณะการสร้างแคลลัส และยอดรวม จากชิ้นส่วนเมล็ด บนอาหารที่เติมและไม่เติม PVP  
เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังวางเลี้ยงเป็นเวลา 45 วัน (บาร์ = 0.5 เซนติเมตร) 

ก: MS + BA 0.5 มก/ล+ TDZ 0.5 มก/ล 
ข:  MS + BA 0.5 มก/ล+ TDZ 0.5 มก/ล + PVP 500 มก/ล 
ค:  MS + BA 0.5 มก/ล ง : MS + BA 0.5 มก/ล + PVP 500 มก/ล 
 
-ศึกษาความเข้มข้นของ BA ต่อการสร้างยอดรวม 

น ากลุ่มยอดรวมมาวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และเติม BA 
เข้มข้น 0   0.5   3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 26 + 4 
องศาเซลเซียส ให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกการเกิดยอดเปรียบเทียบกันใน
แต่ละความเข้มข้นของ BA โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT พบว่า 
อาหารที่เติม BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตรชักน ายอดรวมได้จ านวนสูงสุด อย่างไรก็ตาม ยอดรวมมีขนาด
เล็กจ านวนมากที่สุด 13.67 ยอดต่อชิ้นส่วน แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ 
BA ความเข้มข้นอื่นๆ เมื่อความเข้มข้นของฺ BA ลดลงสามารถส่งเสริมการยืดยาวของยอด ยอดยืดยาวได้ดีที่สุด
ในอาหารที่ไม่เติม BA ซึ่งให้ยอดที่มีความสูงมากกว่า 3 เซนติเมตรสูงสุด 9 ยอดต่อชิ้นส่วน (ตารางที่ 6) 
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ที่ BA ความเข้มข้นสูงนั้นให้การพัฒนาของใบที่มีขนาดเล็ก และติดกับล าต้น  เมื่อ
เปรียบเทียบกับอาหารที่ไม่เติม BA ให้ต้นที่มีใบขนาดใหญ ่และจ านวนใบมากกว่า (ภาพที่ 13) 

 
 
 

ก ข 
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ตารางที่ 6 ผลของความเข้มข้นของ BA ที่เติมในอาหารสูตร MS ต่อการพัฒนาของยอดรวมหลังวางเลี้ยงเป็น

เวลา 45 วัน 

ns:  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
* แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 
 

  

BA (mg/l) จ านวนยอดต่อชิ้นส่วน 
 ความสูงน้อยกว่า 1 ซม. ความสูง 1-3 ซม. ความสูงมากกว่า 3 ซม. 

0 1.33c 2.00 9.00a 
0.5 2.33c 2.67 7.33a 
3 8.67b 2.33 2.00b 
5 13.67a 2.67 0.00c 

F-test * ns * 
C.V. (%) 14.04 35.83 22.70 

ข ก 
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ภาพที่ 13 การพัฒนาของยอดหลังวางเลี้ยงกลุ่มยอดรวมขนาดเล็กมะดันบนอาหาร MS เติม BA ความเข้มข้น

ต่างๆ เป็นเวลา 45 วัน (บาร์ = 1 เซนติเมตร) 
 ก: BA เข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ข: BA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ค: BA เข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ง: BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

สรุปได้ว่าอาหารสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP 
เข้มข้น  500  มิลลิกรัมต่อลิตร phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ให้อัตราการเกิดยอดรวม 100 เปอร์เซ็นต์ 
และให้จ านวนยอดที่มีความยาวมากกว่า 2 เซนติเมตรเฉลี่ย 3 ยอดต่อชิ้นส่วน หลังจากวางเลี้ยงเป็นเวลา 1 
เดือน ยอดท่ีมีความยาวน้อยกว่า 1 เซนติเมตรเฉลี่ย 6 ยอด หลังจากวางเลี้ยงต่ออีกเป็นเวลา 1 เดือน โดยไม่มี
การย้ายเลี้ยง 

อาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร TDZ 
เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ชักน าการ
สร้างแคลลัสแบบปมที่เรียกว่าโนดูลาแคลลัส 30 เปอร์เซ็นต์ หลังจากวางเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน เมื่อย้าย
แคลลัสดังกล่าวไปเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน ายอด พบว่า สามารถชักน าให้เกิดยอดรวม 100 เปอร์เซ็นต์ 
หลังจากวางเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน 

แคลลัสสามารถเพ่ิมปริมาณได้ดีในอาหารสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA ความเข้มข้น 
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร TDZ เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มยอดรวม
สามารถเพ่ิมจ านวนยอดได้สูงสุดบนอาหารสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ BA ความเข้มข้น 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร และพัฒนาเป็นต้นได้ดีที่สุดเมื่อวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการ
เจริญเติบโต 
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  2.4 เหรียง (Parkia timoriana Merr.) 

-ผลของช้ินส่วนเริ่มต้นที่มีผลต่อการงอก และความสมบูรณ์ของต้นกล้า 
น าคัพภะเหรียงที่ตัดแยกออกจากใบเลี้ยง และคัพภะที่ยังมีส่วนของใบเลี้ยงอยู่ครึ่งหนึ่ง มา

วางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส  3 เปอร์เซ็นต์ วุ้น 0.75 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 28 + 2 
องศาเซลเซียส ให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวันหลังวางเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกเปอร์เซ็นต์ความงอกของคัพภะ 
เปรียบเทียบกันในแต่ละชิ้นส่วน พบว่า คัพภะที่ตัดแยกออกจากใบเลี้ยงให้อัตราการงอกที่เร็วกว่าคัพภะที่วาง
เลี้ยงทั้งใบเลี้ยงในช่วง 1 สัปดาห์แรก เนื่องจากคัพภะที่วางเลี้ยงบนอาหารโดยตรงสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้
ดีกว่า ในขณะที่คัพภะที่วางเลี้ยงทั้งใบเลี้ยงยังไม่งอกในช่วงสัปดาห์แรก แต่เมื่อวางเลี้ยงเป็นเวลา 2 สัปดาห์
พบว่า เริ่มมีเปอร์เซ็นต์การงอกเพ่ิมขึ้น หลังจากวางเลี้ยงต่อไปเป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ต้นกล้าที่ได้จากการ
วางเลี้ยงคัพภะที่ยังมีส่วนของใบเลี้ยงอยู่นั้นให้ต้นที่มีความสมบูรณ์มากกว่าต้นที่ตัดแยกออกจากใบเลี้ยง (ภาพ
ที่ 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 ต้นเหรียงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงคัพภะที่ปราศจากใบเลี้ยง (ซ้าย) และคัพภะที่มีใบเลี้ยงอยู่ครึ่งหนึ่ง 

(ขวา) บนอาหารแข็งสูตร MS เป็นเวลา 1 เดือน 
 

-ผลของอายุคัพภะที่มีต่อการงอก และการพัฒนาของคัพภะเหรียง 
น าคัพภะเหรียงที่อายุต่างๆ (ภาพที่ 15) มาวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส

เข้มข้น  3 เปอร์เซ็นต์ วุ้น 0.75 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 28 + 2 องศาเซลเซียส ให้แสง 14 ชั่วโมงต่อ
วัน  หลังวางเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกเปอร์เซ็นต์ความงอกของคัพภะ เปรียบเทียบกันในแต่ละอายุของ
ชิ้นส่วน พบว่า อายุของคัพภะไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอก โดยทุกระยะของคัพภะให้ อัตราการงอก 100 
เปอร์เซ็นต์ และสามารถพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์พร้อมออกปลูกได้หลังวางเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน (ภาพที่ 16) 
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ภาพที่ 15 ลักษณะของเมล็ดเหรียงที่จ าแนกตามความสุกแก่ของเมล็ดจากมากสุด (ซ้ายมือ)  

  ไปน้อยสุด (ขวามือ) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่16 ต้นเหรียงที่ได้จากการวางเลี้ยงคัพภะบนอาหารสูตร MS เป็นเวลา 3 เดือน (บาร์ = 1เซนติเมตร) 
 

-ผลของชนิดผงวุ้น และช้ินส่วนที่มีผลต่อการชักน ายอดรวมของต้นเหรียง 
วางเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดและข้อบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครสเข้มข้น 3 

เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ  เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อาหารสูตรดังกล่าวเติม
ผงวุ้น 0.75 เปอร์เซ็นต์ หรือ phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 28 + 2 องศา
เซลเซียสให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน หลังวางเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกเปอร์เซ็นต์การสร้างยอด จ านวนยอด
ต่อชิ้นส่วน เปรียบเทียบกันในแต่ละชนิดของชิ้นส่วน และชนิดของผงวุ้น พบว่าชิ้นส่วนข้อให้อัตราการสร้าง
ยอดรวมสูงกว่าชิ้นส่วนปลายยอดในอาหารที่เติมผงวุ้นแต่ไม่มีความแตกต่างกันในอาหารที่เติม phytagel และ
เมื่อพิจารณาจ านวนยอดจากการวางเลี้ยงข้อ พบว่า อาหารที่เติม  phytagel ให้จ านวนยอดต่อชิ้นส่วนเฉลี่ย 
3.33 ยอด สูงกว่าอาหารที่เติมวุ้นซึ่งให้จ านวนยอดชิ้นส่วน 2.33 ยอดต่อ (ตารางที่ 7) โดยยอดที่ได้จากอาหาร
ที่เติม phytagel ยืดยาวดีกว่าอาหารที่เติมผงวุ้น (ภาพที่ 17) 
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ตารางที ่7 ผลของชนิดของผงวุ้น และชนิดชิ้นส่วนที่มีผลต่อการสร้างยอดรวมของต้นเหรียงหลังการวางเลี้ยง 

บนอาหารสูตร MS เติม BA เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เป็นเวลา 1 เดือน 

ชนิดผงวุ้น ชนิดชิ้นส่วน การสร้างยอด (%) จ านวนยอดต่อชิ้นส่วน 

ผงวุ้น ข้อ 100 2.33b 
 ปลายยอด 66.67 1.00c 

ไฟตาเจล ข้อ 100 3.33a 
 ปลายยอด 100 1.00c 

F-test  ns * 
C.V. (%)  31.49 21.29 

ns:  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
* แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 

 
-ผลของผงถ่านต่อการสร้างยอดรวม 
วางเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหารแข็งสูตร  MS เติมน้ าตาลซูโครสเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 1 

มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ  เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เติมผงวุ้น 0.75 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบระหว่าง
การเติมหรือไม่เติมผงถ่านเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ วางเลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 28 + 2 องศาเซลเซียส ให้แสง 14 
ชั่วโมงต่อวัน หลังวางเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกเปอร์เซ็นต์การสร้างยอด จ านวนยอดต่อชิ้นส่วน 
เปรียบเทียบกันระหว่างการเติมหรือไม่เติมผงถ่าน 
 

  
ก ข 
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   ค      ง 
ภาพที่ 17 ผลของชนิดของผงวุ้นและชนิดชิ้นส่วนที่มีผลต่อการสร้างยอดของต้นเหรียงหลังการวางเลี้ยงบน

อาหารสูตร MS เติม BA เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ  เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เป็นเวลา 1 เดือน (บาร์ = 1 เซนติเมตร) 

  (ก) ชิ้นส่วนข้อวางเลี้ยงบนอาหารเติมผงวุ้น 
  (ข) ชิ้นส่วนปลายยอดวางเลี้ยงบนอาหารเติมผงวุ้น 
  (ค) ชิ้นส่วนข้อวางเลี้ยงบนอาหารเติม phytagel 
  (ง) ชิ้นส่วนปลายยอดวางเลี้ยงบนอาหารเติม phytagel 
 

จากการวางเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครสเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ BA 
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เติมผงวุ้น 0.75 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบ
ระหว่างการเติมหรือไม่เติมผงถ่านเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ พบว่า อาหารที่เติมผงถ่านให้จ านวนยอดเฉลี่ย 4.33 
ยอดต่อชิ้นส่วน สูงกว่าอาหารที่ไม่เติมผงถ่าน และมีการพัฒนาของใบได้เร็วกว่าชิ้นส่วนที่วางเลี้ยงบนอาหารที่
ไม่เติมผงถ่าน (ภาพท่ี 18) 

 

  
ก ข 

ภาพที่ 18 ผลของผงถ่านต่อการพัฒนาของยอดเหรียงหลังวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม BA เข้มข้น 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ  เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน (บาร์ = 1 
เซนติเมตร) 
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 ก: อาหารที่ไม่เติมผงถ่าน 
 ข: อาหารที่เติมผงถ่าน 0.2 เปอร์เซ็นต์ 
 

 สรุปการวางเลี้ยงคัพภะเหรียงบนอาหารสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครสเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ผงวุ้น 0.75 
เปอร์เซ็นต์ คัพภะงอกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อวางเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาล
ซูโครสเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ BA เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เติม
phytagel เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ และผงถ่านเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ชักน าให้เกิดยอดรวมได้ดีที่สุด 

 
2.5 อบเชย (Cinnamon; Cinnamomum verum)  
-การเพาะเลี้ยงใบอ่อนสีแดงเพื่อชักน าแคลลัส 

 เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบอ่อนที่อายุต่างกันโดยใช้ขนาดของใบเป็นเกณฑ์ (ภาพที่ 19) น าใบขนาดต่างๆ มา
ฟอกฆ่าเชื้อโดยการแช่ในแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 วินาที หลังจากนั้นแช่ในสารละลาย
คลอร๊อกซ์เข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที  น าเข้าตู้ย้ายเลี้ยง และล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3-4 ครั้ง 
หลังจากนั้นตัดใบให้มีขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร และวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม 
BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร วางเลี้ยงภายใต้
อุณหภูมิ 28 + 2 องศาเซลเซียสให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน บันทึกเปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัสเปรียบเทียบกันใน
แต่ละขนาดของใบวางแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 

จากการวางเลี้ยงชิ้นส่วนใบอ่อนสีแดงของอบเชยทั้ง 3 ขนาดพบว่า ใบ L2 ให้เปอร์เซ็นต์การสร้าง
แคลลัสได้สูงสุด รองลงมาคือ L3 และ L1 ตามล าดับ เนื่องจาก L1 เป็นใบที่อ่อนที่สุด เมื่อผ่านการฟอกฆ่าเชื้อ
ท าให้ใบเปื่อย เนื้อเยื่อได้รับความเสียหายมากกว่าขนาดอ่ืน ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัสต่ า ในขณะที่
ใบ L3 เป็นใบที่มีอายุมากสุด ระยะพัฒนาการของเซลล์แก่กว่า  L2 จึงท าให้การสร้างแคลลัสต่ ากว่า ซึ่งจาก
การทดลองนี้พบว่า ใบ L2 เป็นใบที่มีระยะพัฒนาที่เหมาะสม สามารถน ามาใช้เป็นชิ้นส่วนเริ่มต้นในการชักน า
แคลลัสได้ดีที่สุด (ตารางที่ 8) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 ลักษณะของใบอ่อนสีแดงของอบเชยแต่ละขนาดที่ใช้ในการชักน าแคลลัส 

    
L1 L2 L3  
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ตารางที่ 8 ผลของอายุใบอ่อนสีแดงต่อเปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัส 

อายุใบอ่อนสีแดง การสร้างแคลลัส (%) 
L1 13.33b 
L2 46.67a 
L3 26.67ab 

F-test * 
C.V. (%) 75.96 

*แตกต่างทางสถิติท่ี (p<0.05) 
ตัวเลขที่ก ากับด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 
 
 

-ชนิด และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลต่อการชักน าแคลลัส 
น าใบ ใบอ่อนสีแดง (L2)  มาฟอกฆ่าเชื้อโดยการจุ่มแช่ในแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ 

เป็นเวลา 30 วินาที หลังจากนั้นจุ่มแช่ในสารละลายคลอร๊อกซ์เข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที น าเข้า
ตู้ย้ายเลี้ยง และล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3-4 ครั้ง หลังจากนั้นตัดใบให้มีขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1 
เซนติเมตร และวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร  MS เติม BA หรือ 2,4-D ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกับ TDZ  ความเข้มข้น 0  0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร วางเลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 28 + 2 องศาเซลเซียส
ให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน บันทึกเปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัสเปรียบเทียบกันในแต่ละชนิดและความเข้มข้นของ
สารควบคุมการเจริญเติบโต วางแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT พบว่า อาหาร
ที่เติม BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร แตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) กับสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด และความเข้มข้นอ่ืนๆ ซึ่งจะเห็นว่าอาหารที่
เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-D หรือ BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรเพียงอย่างเดียวให้
เปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัสต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ร่วมกับ TDZ (ตารางที่ 9) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
สมปอง และคณะ (2538) ที่รายงานว่าการชักน าแคลลัสมังคุดให้ผลดีที่สุดในอาหารสูตร MS เติม BA ร่วมกับ 
TDZ ที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ดีกว่าการใช้ BA หรือ TDZ เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการ
เพาะเลี้ยงแคลลัสอบเชยเพ่ือเพ่ิมปริมาณเกิดสีน้ าตาลซึ่งสามารถลดได้โดยการเติม PVP ความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพท่ี 20) 

 
ตารางที่  9 การสร้างแคลลัสจากชิ้นส่วนใบ L2 หลังวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโตชนิด และความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา  1 เดือน 
 TDZ (มก/ล) การสร้างแคลลัส (%) 
2,4-D 0.5 มก/ล 0 6.67b 
 0.5  40.00ab 
 1.0 33.33ab 
   
BA 0.5 มก/ล 0 26.66ab 
 0.5 53.33a 
 0.1 60.00a 
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F-test  ** 
C.V. (%)  53.79 
**แตกต่างทางสถิติ (p<0.01) 
ตัวเลขที่ก ากับด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 
 

  
                                   ก                                    ข 

  
                                        ค                    ง 

ภาพที่ 20  ลักษณะแคลลัสที่ชักน าจากใบอ่อนสีแดง L2 หลังเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตชนิด และความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 1 เดือน (บาร์= 1 เซนติเมตร) 

  ก: MS + 0.5 mg/l 2,4-D 
  ข: MS + 0.5 mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l TDZ 
  ค: MS + 0.5 mg/l BA + 0.5 mg/l TDZ 
  ง: MS + 0.5 mg/l BA + 1 mg/l TDZ 

 
2.6 หลุมพี (Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr.) 
-ผลของความเข้มข้นของ dicamba ต่อการชักน าโซมาติกเอ็มบริโอ 
 

 น าแคลลัสของหลุมพีที่ได้จากการเพ่ิมปริมาณแคลลัสบนอาหารสูตร MS เติม dicamba ความเข้มข้น 
1 มิลลิกรัมต่อลิตร กรดแอสคอร์บิกเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยท าการย้ายเลี้ยงแคลลัสบนอาหารสูตร
ดังกล่าวทุกๆ เดือน เป็นเวลา 18 เดือน ซึ่งจากการศึกษานี้ใช้แคลลัสอายุ 1 เดือน วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS 
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ที่เติม dicamba ความเข้มข้น 0.3 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรกรดแอสคอร์บิกเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 
วางเลี้ยงภายใต้สภาพแสง 14 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 26 ± 2 องศาเซลเซียสท าการทดลอง 5 ซ้ า ๆ ละ 10 
หลอดทดลอง หลังย้ายเลี้ยงทุกเดือนบันทึกการสร้างโซมาติกเอ็มบริโอเปรียบเทียบกันในแต่ละความเข้มข้น
ของ dicamba โดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 

จากการวางเลี้ยงแคลลัสบนอาหารสูตร MS ที่เติม dicamba ความเข้มข้น 0.1 และ 0.3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า สามารถชักน าโซมาติกเอ็มบริโอได้ในอาหารทั้งสองสูตร โดยที่อาหารสูตร MS 
เติม dicamba ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มีการสร้างโซมาติกเอ็มบริโอ 42 เปอร์เซ็นต์ และ
ให้จ านวนโซมาติกเอ็มบริโอ 3 เอ็มบริโอต่อหลอดทดลอง สูงกว่าอาหารที่เติม dicamba ความเข้มข้น 0.3 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้การสร้างโซมาติกเอ็มบริโอ 20 เปอร์เซ็นต์ และให้จ านวนโซมาติกเอ็มบริโอ 1.8 
เอ็มบริโอต่อหลอดทดลอง (ตารางที่ 10 ภาพที่ 21) 

 
ตารางที่ 10 ผลของความเข้มข้นของ dicamba ที่เติมในอาหารสูตร MS ต่อการชักน าโซมาติกเอ็มบริโอหลัง

วางเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน 
Dicamba (mg/l) การสร้างโซมาติกเอ็มบริโอ (%) จ านวนโซมาติกเอ็มบริโอ/หลอด 

0.1 42.00a 3.0 

0.3 20.00b 1.8 
F-test ** ns 

C.V. (%) 29.74 43.70 
ns:  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
** แตกต่างทางสถิติ (p<0.01) 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อตรวจสอบด้วย DMRT 
 

  

ก ข 
ภาพที่ 21 ลักษณะโซมาติกเอ็มบริโอที่ (ศรชี้) ที่พัฒนาจากแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม 

dicamba 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ก) และ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (ข) (บาร์= 1 เซนติเมตร) 
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2.7 ลังแข (Baccaurea macrophylla Muell. Arg.) 
แยกเมล็ดลังแขจากผล (ภาพที่ 22) มาฟอกฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 30 

วินาที ตามด้วยคลอร๊อกซ์เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 20 นาที และล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง จึง
เพาะเมล็ดลังแขบนอาหารสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต (ภาพที่ 23) หลังจากเพาะเลี้ยง
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมล็ดงอกจึงตัดส่วนของใบ และข้อ วางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม BA ความเข้มข้น 
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ  ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร วางเลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 28 + 2 องศา
เซลเซียสให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน บันทึกอัตราการสร้างแคลลัสเปรียบเทียบกันในแต่ละชิ้นส่วนโดยใช้แผนการ
ทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 

 
 

  

  
ภาพที่ 22 ลักษณะของผล และเมล็ดลังแขที่แยกจากผลเพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยง 
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ภาพที่ 23 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นส่วนเมล็ดลังแขเพ่ือวางเลี้ยงในหลอดทดลอง 
 

วางเลี้ยงชิ้นส่วนข้อ และใบ บนอาหารแข็งสูตร MS เติม BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ชิ้นส่วนทั้งสองสามารถสร้างแคลลัสได้หลังจากวาง
เลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยที่ชิ้นส่วนใบให้เปอร์เซ็นต์การสร้างแคลลัสได้สูงกว่าชิ้นส่วนข้อ (ภาพที่ 24) และ
แคลลัสที่สร้างจากใบจะให้แคลลัสที่มีสีเขียว ส่วนแคลลัสที่ได้จากชิ้นส่วนข้อจะมีสีเขียวอ่อนจนถึงสีครีม (ภาพ
ที ่25) 

 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 24 อัตราการสร้างแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบและข้อของลังแข บนอาหารสูตร   

MS เติม BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

 



   32 
 

  
ก ข 

ภาพที่ 25 ลักษณะของแคลลัสที่ชักน าได้จากชิ้นส่วนใบ (ก) และ ชิ้นส่วนข้อ  (ข) บนอาหารสูตร  MS เติม BA 
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ  ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 
สัปดาห์  (บาร์= 0.5 เซนติเมตร) 

 
2.8 สะตอ (Parkia speciose L.) 
-ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักน ายอดรวม 
น าชิ้นส่วน ข้อ ของสะตอมาวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม TDZ ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ร่วมกับ 2,4-D เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรวางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 28 +2 องศาเซลเซียสให้แสง 14 ชั่วโมง
ต่อวัน ให้อัตราการสร้างยอดรวม 25 เปอร์เซ็นต์ และให้จ านวนยอดเฉลี่ย 8 ยอดต่อชิ้นส่วน สูงกว่าอาหารที่ไม่
เติมผงถ่าน (ภาพที่ 26) 

 

  
ก ข 

ภาพที่ 26  ยอดรวมที่สร้างจากชิ้นส่วนข้อของสะตอที่วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม TDZ ความเข้มข้น 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ  2,4-D เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรที่เติมผงถ่าน 0.2 % (ก) และไม่เติม
ผงถ่าน (ข) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
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2.8 ส้มโอ (Citrus maxima (Burm.) Merrill) 
 

-ผลของพันธุ์ส้มโอต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด 
 น าเมล็ดส้มโอพันธุ์ทองดี และพันธุ์ทับทิมสยามมาฟอกฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 

เป็นเวลา 30 วินาที และคลอร๊อกซ์ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 20 นาที และล้างด้วยน้ ากลั่น 3 ครั้งภายในตู้ย้าย
เลี้ยง วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ วุ้น 0.70 เปอร์เซ็นต์ ปรับ pH 5.7 วางเลี้ยง
ในที่มืด อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส บันทึกเปอร์เซ็นต์ความงอก และการตอบสนองที่เกิดขึ้นหลังจาก
เพาะเลี้ยงทุกสัปดาห์เป็นเวลา 1 เดือน วางแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least 
significant difference (LSD) แต่ละการทดลองท า 3 ซ้ า ๆ ละ 10 หลอด หลอดละ 1 เมล็ด 

จากการศึกษาพบว่าเมล็ดของส้มโอพันธุ์ทองดีให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่าส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยาม โดยให้เปอร์เซ็นต์ความงอก 97.67 แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางท่ี 11)  
ตารางที่ 11 ผลของพันธุ์ส้มโอต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดบนอาหารสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 

เปอร์เซ็นต ์ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต 
พันธุ์ส้มโอ เปอร์เซ็นต์ความงอก 

ทองดี 97.67 

ทับทิมสยาม 63.33 

LSD.05 12.28 

C.V.(%) 6.73 

 
-ผลของพันธุ์ส้มโอต่อการสร้างยอดรวม 
น าล าต้นใต้ใบเลี้ยงของส้มโอพันธุ์ทองดี และพันธุ์ทับทิมสยาม จากต้นกล้าเพาะเมล็ดใน

หลอดทดลอง ขนาดความยาว 1 เซนติเมตร วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ าตาล
ซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์  วุ้น 0.75 เปอร์เซ็นต์ ปรับ pH 5.7 ภายใต้การให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 26±2 
องศาเซลเซียส บันทึกเปอร์เซ็นต์การสร้างยอด และจ านวนยอดต่อชิ้นส่วน หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 
เดือน วางแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD แต่ละการทดลองท า 4 ซ้ าๆ ละ 7 ขวด 
ขวดละ 4 ชิ้นส่วน 

จากการศึกษาพบว่าส้มโอพันธุ์ทองดีให้เปอร์เซ็นต์การสร้างยอดรวม และจ านวนยอดต่อชิ้น
ส่วนสูงกว่าส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม โดยให้การสร้างยอด 91.75 เปอร์เซ็นต ์และจ านวนยอด 3.50 ยอดต่อ
ชิ้นส่วน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 12) ซึ่งหลังจากการวางเลี้ยงชิ้นส่วนล าต้น
เป็นเวลา 1 เดือน ปรากฏตายอดบริเวณรอยตัด (ภาพที่ 27ซ้าย ) และเม่ือวางเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน ตายอด
เกิดการพัฒนาเป็นยอดที่สมบูรณ์  (ภาพท่ี 27ขวา )  
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ตารางที่ 12 ผลของพันธุ์ส้มโอต่อการสร้างยอดรวมจาการเพาะเลี้ยงล าต้นใต้ใบเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม 

BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเวลา 1 เดือน 
พันธุ์ส้มโอ การสร้างยอดรวม (%) จ านวนยอดต่อชิ้นส่วน 

ทองดี 91.75 3.50 
ทับทิมสยาม 30.00 0.58 

LSD.05 16.03 0.66 
C.V.(%) 15.22 18.74 

 

 
ภาพที่ 27  ยอดรวมจากการเพาะเลี้ยงล าต้นใต้ใบเลี้ยงของส้มโอพันธุ์ทองดีบนอาหารสูตร MS เติม BA 1 

มิลลิกรัมต่อลิตร น้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์  วุ้น 0.70 เปอร์เซ็นต ์(บาร์ = 0.5 เซนติเมตร ) อายุ 
1 เดือน (ซ้าย) และ 2 เดือน (ขวา) 

 
 นอกจากนี้ยังมีพืชอ่ืนๆ ที่ได้ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้เพ่ือใช้เป็นต้นพันธุ์เก็บไว้ขยายพันธุ์และ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป ได้แก่ 
 
-เนียง (Archidendron pauciflorum) 
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-ดาหลา [Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-พญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. ex Lindau) 
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-กระชายด า (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-ผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus L.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ส้มจี๊ด (Citrus mitis Thunb.) 
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-ขม้ินขาว (Curcuma mangga Valeton & Zijp) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-ขม้ินชัน (Curcuma longa L.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. การอนุบาลออกปลูก 
 ก่อนที่จะอนุบาลต้นพืชออกปลูกจ าเป็นที่จะต้องมีการชักน ารากก่อน เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์พร้อม
ที่จะย้ายลงดินปลูกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อได้ต้นกล้าที่
สมบูรณ์แล้วต่อไปเป็นการย้ายไปปลูกลงดิน และเนื่องจากต้นกล้าที่อยู่ในหลอดนั้นมีสภาพความชื้นสูงมาก 
(90-100%) ดังนั้นหากท าการย้ายปลูกเหมือนพืชทั่วไป ท าให้ต้นกล้าตายหมด ในขั้นแรกจึงค่อยลดความชื้นลง
เป็นล าดับขั้นโดยการน าต้นกล้าในหลอดทดลองไปเลี้ยงในสภาพการให้ความเข้มแสงเพ่ิมขึ้นจาก 2,500-3,000 
ลักซ์ เป็น 7,500-10,000 ลักซ์ (สมปอง, 2539) จากนั้นดึงพืชออกจากหลอด ล้างวุ้นที่ติดมากับรากออกจน
หมดแล้วน าไปปลูกในวัสดุปลูกที่เหมาะสม จากนั้นใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติคใสครอบต้นพืชไว้ประมาณ 1 
สัปดาห์ เพ่ือให้ต้นพืชปรับตัวได ้(ภาพท่ี 28) 
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างขั้นตอนการอนุบาลพืชที่ได้จากในหลอดทดลองปลูกลงดิน 
 
 

โดยสรุปแล้วพืชที่ประสบความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้
รวบรวมไว้ในตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 ชนิดพืช ชิ้นส่วนพืชที่ใช้ สูตรอาหาร และการพัฒนาของชิ้นส่วนหลังการเพาะเลี้ยงของผักพ้ืนบ้าน 

ไม้ผลพ้ืนเมืองบางชนิดที่มีการขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลอง 
ล าดับ ชนิดพืช ชิ้นส่วนพืช สูตรอาหาร การพัฒนาหลัง

เพาะเลี้ยง 

1 ชมพู่น้ าดอกไม้ เมล็ด/ข้อ/ปลายยอด MS + 5 mg/l BA ยอดรวม 
  ยอด PGR-free MS ราก 
2 มะดัน เมล็ด MS + 5 mg/l BA + 500 

mg/l PVP 
ยอดรวม 

  เมล็ด MS + 0.5 mg/l BA + 0.5 
mg/l TDZ + 500 mg/l 
PVP 

แคลลัส 

  แคลลัส MS + 5 mg/l BA + 500 
mg/l PVP 

ยอดรวม 



   39 
 

  กลุ่มยอด MS + 5 mg/l BA ยอดรวม 
3 เหรียง คัพภะ PGR-free MS ต้นกล้า 
  ข้อ MS + 1 mg/l BA + 2.5 

mg/l TDZ + 0.2% AC 
ยอดรวม 

4 อบเชย ใบ MS + 0.5 mg/l BA + 0.1 
mg/l TDZ 

แคลลัส 

5 หลุมพี แคลลัส MS + 0.1 mg/l dicamba โซมาติคเอ็มบริโอ 
6 ลังแข ใบ MS + 0.5 mg/l BA + 0.5 

mg/l TDZ 
แคลลัส 

7 สะตอ ข้อ MS + 1 mg/l TDZ + 0.1 
mg/l 2,4-D + 0.2% AC 

ยอดรวม 

8 เนียง คัพภะ PGR-free MS ต้นกล้า 
  ข้อ MS + 0.5 mg/l BA ยอดรวม 
9 ดาหลา ยอด MS + 3 mg/l BA ยอดรวม 
10 พญาวานร ข้อ, ยอด MS + 0.5 mg/l BA ยอดรวม 
11 กระชายด า หน่องอก MS + 3 mg/l BA ยอดรวม 
12 ผักหวาน ข้อ, ยอด MS + 0.5 mg/l BA ยอดรวม 
13 ส้มจี๊ด เมล็ด PGR-free MS ต้นกล้า 
  ข้อ, ยอด MS + 0.5 mg/l BA ยอดรวม 

14 ขม้ิน หน่องอก MS + 3 mg/l BA ยอดรวม 
  กาบใบ MS + 1 mg/l dicamba  แคลลัส 
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4. เอกสารอ้างอิง 
สมปอง เตชะโต มงคล แซ่หลิม และ พจมาลย์ สุรนิลพงศ์. 2538. ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของอาหารและไซ

โตโคนินต่อการชักน าใบสีม่วงและแคลลัสของมังคุด. Songklanakarin Journal of Science and 
Technology 17: 121-127. 

สมปอง เตชะโต. 2539. เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก. สงขลา: ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Murashige, T. and F. Skoog. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with 
tobacco tissue cultures. PhysiologiaPlantarum 15: 473-497. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=3546
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=3546
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5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์พืช 
 

 5. การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในงานวันเกษตรภาคใต้ ซึ่งช่วงหนึ่งของงาน
ตรงกับวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีนักเรียนมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก เกือบครบทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ 
เลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนในจังหวัดสงขลาซึ่งจากการศึกษาในเบื้องต้นว่ามีสวนพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้เพราะ
สามารถที่จะติดตามและประเมินผลได้ง่ายในชั้นต้น จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมชมงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในงานวันเกษตรภาคใต้ณ อาคารเทิดพระเกียรติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลาภาพที่ 29-30 

 

กิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1. แนะน าอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นในการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ 
2. วิธีการเตรียมอาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
3. การเริ่มต้นเพาะเลี้ยง การย้ายเลี้ยง และอนุบาลต้นกล้ากล้าลงดินปลูก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  29 การเยี่ยมชมและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของนักเรียนจากโรงเรียนศรีนคร
มูลนิธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 30 บรรยากาศการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์พืชแก่นักเรียนโรงเรียน    

แสงทอง 
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5.2 การประกวดและสาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักพื้นบ้านและไม้ผลพ้ืนเมืองภาคใต้ 
การประกวดดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในงานวันเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 25  ซึ่งตรงกับวันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ มีนักเรียนโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าประกวด ณ อาคารเทิดพระเกียรติ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพที่ 31 

โดยกิจกรรมประกอบด้วย 
1. การน าเสนอผลงานจากนิทรรศการที่ทางโรงเรียนได้ศึกษาและทดลองมา โดยให้

ตัวแทนนักเรียน 4-5 คนต่อกลุ่มร่วมกันน าเสนอ ซึ่งรายละเอียดของผลงานและการน าเสนอจะประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง ที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการศึกษา และสรุปผล  

2. การซักถามและตอบค าถาม หลังจากที่นักเรียนน าเสนอจบ จะเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมฟังได้มีการซักถามในประเด็นที่ตนสนใจหรือมีข้อสงสัย  

3. การให้คะแนนและประกาศผลการประกวดผลงานจากคณะกรรมการ 
4. การมอบเกียรติบัตรและของรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31 ภาพรวมของกิจกรรมการประกวดและสาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักพ้ืนบ้านและไม้ผลพ้ืนเมืองที่
จัดขึ้นในงานวันเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 25 

 



   43 
 

5.3 การประเมินการเข้ารับชมการสาธิต/การฝึกอบรมในกิจกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์พืช 

        1. ออกแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการประเมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  
 2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังการเข้าชม/ร่วมกิจกรรม 
 3. ประเมินผลแบบสอบถาม 
 4. แปรผล และน าเสนอเพ่ือปรับปรุงในครั้งถัดไป 
 
ในส่วนของแบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และเนื้อหา 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ                 Ο ชาย   Ο หญิง 
2. อาย ุ  Ο ต่ ากว่า 10 ปี  Ο 10-20 ปี 

Ο 21-30 ปี  Ο มากกว่า 30 ปี 
3. สถานภาพ Ο ผู้น านักศึกษา  Ο นักศึกษา Ο อื่นๆโปรดระบ.ุ.................. 

 
 

เนื้อหา 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

 (5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

     

2. ท่านมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว      

3. ท่านคิดว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ใน การขยายพันธุ์พืชใน
อนาคต 

     

4. สถานท่ีจัดงานมีความเหมาะสม      

5. ท่านมีความประสงค์ที่จะน าตัวอย่างพืชที่มีมาขยายพันธ์ุ      
6. ท่านสามารถท่ีจะปฏิบัติได้ด้วยตนเอง      
7. ความพึงพอใจโดยรวม      
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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  5.4 ผลการประเมินกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์พืช 

5.4.1 การประเมินผลการเข้ารับชมการสาธิต/การฝึกอบรมในกิจกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในงานวันเกษตรภาคใต้ครั้งท่ี 21 ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม 2555 

จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และตอบแบบประเมินจ านวน 100 ชุด 
 

 
ภาพที ่32 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในงานเกษตร

ภาคใต้ครั้งที่ 21 

 
ภาพที ่33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพใน

งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21 
 

โรงเรียนศรีนครมลูนิธิ

โรงเรียนวดัมว่งค่อม

โรงเรียนพะตงวิทยามลูนิธิ

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

โรงเรียนสวุรรณวงศ์

โรงเรียนธิดานเุคราะห์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กลุ
กนัยา
โรงเรียน ม.อ.วิทยานสุรณ์

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
1.  ทา่นได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หา
สาระ

2.  ทา่นมีความสนใจในกิจกรรมดงักลา่ว

3. ทา่นคิดวา่กิจกรรมดงักลา่วมีประโยชน์
ของการขยายพนัธุ์พืชในอนาคต

4. สถานที่ที่จดังานมีความเหมาะสม

5. ทา่นมีความประสงค์ที่จะน าตวัอย่างพืชที่
มีมาขยายพนัธุ์ด้วย

6. ทา่นสามารถที่จะปฏิบตัิได้ด้วยตวัเอง
เม่ือกลบัไปเรียนที่โรงเรียน

10% 10% 

10% 

10% 

10% 

10% 10% 

10% 

10% 

10% 



   45 
 

5.4.2 การประเมินผลการเข้ารับชมการสาธิต/การฝึกอบรมในกิจกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในงานวันเกษตรภาคใต้ครั้งท่ี 22 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2556 

จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และตอบแบบประเมินจ านวน 244 ชุด 
 

 
 
 

ภาพที ่34 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในงานเกษตร
ภาคใต้ครั้งที่ 22 

 
ภาพที ่35 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพใน

งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 22 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1.  ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาสาระ

2.  ท่านมีความสนใจในกิจกรรมดงักลา่ว

3. ท่านคิดว่ากิจกรรมดงักลา่วมีประโยชน์ของการ
ขยายพนัธุ์พืชในอนาคต

4. สถานท่ีที่จดังานมีความเหมาะสม

5. ท่านมีความประสงค์ที่จะน าตวัอย่างพืชที่มีมา
ขยายพนัธุ์ด้วย

6. ท่านสามารถที่จะปฏิบติัได้ด้วยตวัเองเมื่อกลบัไป
เรียนท่ีโรงเรียน



   46 
 

5.4.3 การประเมินผลการเข้ารับชมการสาธิต/การฝึกอบรมในกิจกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในงานวันเกษตรภาคใต้ครั้งท่ี 23 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และตอบแบบประเมินจ านวน 92 ชุด 

 
ภาพที ่36 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

การขยายพันธุ์พืช 
 

 
ภาพที่ 37 ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชผักพ้ืนบ้านและไม้ผล

พ้ืนเมืองในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 23 
 

1%
24%

2%
5%

7%
5%

7%2%1%
11%

9%

5%

8%

8%

5%

ร.พ. ระโนด จ.สงขลา

ร.ร. มอ. วิทยานุสรณ์

ร.ร. หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ร.ร. ธ ารงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 

ร.ร. เทศบาล 4

ร.ร. ศรีสว่างวงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร.ร. บางกล่ ารัชมังคลาภิเษก

ร.ร. ธิดานุเคาระห์

ร.ร.พรรษนันท์ศกึษา

ร.ร. หาดใหญ่วิทยาลัย

ร.ร. มหาวชิราวุธ

ร.ร. หาดใหญ่พิทยาคม

ร.ร. สงขลาวิทยาคม

ร.ร. พลวิทยา

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5 1. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หา
เก่ียวกบั การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ

2. ท่านมีความสนใจในกิจกรรมดงักลา่ว

3. ท่านคิดว่ากิจกรรมดงักลา่วมีประโยชน์ใน 
การขยายพนัธุ์พืชในอนาคต

4. สถานท่ีจดังานมีความเหมาะสม

5. ท่านมีความประสงค์ท่ีจะน าตวัอยา่งพืชท่ีมี
มาขยายพนัธุ์

6. ท่านสามารถท่ีจะปฏิบตัไิด้ด้วยตนเอง

7. ความพึงพอใจโดยรวม
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5.4.4 การประเมินผลการเข้ารับชมการสาธิต/การฝึกอบรมในกิจกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในงานวันเกษตรภาคใต้ครั้งท่ี 24 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2558 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และตอบแบบประเมินจ านวน 129 ชุด 

 
 

ภาพที่ 38 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการ
ขยายพันธุ์พืช 

 

 
ภาพที่ 39 ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชผักพ้ืนบ้านและไม้ผล

พ้ืนเมืองในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 
 

รร.มอ.วิทยานุสรณ์

รร.เมธาวิทยา

รร.วัดอัยยิการาม

รร.แจ้งวิทยา

รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รร.ธิดานุเคราะห์

รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

รร.เทศบาล 3 (วัดคอหงส์)

รร.สุวรรณวงศ์

อื่นๆ

31.78%

19.38%

3.1%

3.87%

9.3%
9.3%

11.63%

3.1%
1.56%

3.1%

2.32%

1.56%
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1. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หา
เก่ียวกบัการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ

2. ท่านมีความสนใจในกิจกรรมดงักลา่ว

3. ท่านคิดว่ากิจกรรมดงักลา่วมีประโยชน์ใน
การขยายพนัธุ์พืชในอนาคต

4. สถานท่ีจดังานมีความเหมาะสม

5. ท่านมีความประสงค์ท่ีจะน าตวัอย่างพืชท่ี
มีมาขยายพนัธุ์

6. ท่านสามารถท่ีจะปฏิบตัไิด้ด้วยตนเอง

7. ความพึงพอใจโดยรวม
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5.4.5 การประเมินผลการเข้ารับชมการสาธิต/การฝึกอบรมในกิจกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในงานวันเกษตรภาคใต้ครั้งท่ี 25 ระหว่างวันที่ 9-21 สิงหาคม 2559 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 169 คน และตอบแบบประเมินจ านวน 88 ชุด 

 
ภาพที่ 40 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ/การสาธิตในกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการ

ขยายพันธุ์พืช 

 
ภาพที่ 41 ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชผักพ้ืนบ้านและไม้ผล

พ้ืนเมืองในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 25

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

โรงเรียนแสงทอง

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุล
กันยา
โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์

อื่นๆ
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1.  ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หา
เก่ียวกบัการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ

2.  ท่านมีความสนใจในกิจกรรมดงักลา่ว

3. ท่านคิดวา่กิจกรรมดงักลา่วมีประโยชน์ของ
การขยายพนัธุ์พืชในอนาคต

4. สถานท่ีจดังานมีความเหมาะสม

5. ท่านมีความประสงค์ท่ีจะน าตวัอยา่งพืชท่ีมี
มาขยายพนัธุ์

6. ท่านสามารถท่ีจะปฏิบติัได้ด้วยตวัเองเมื่อ
กลบัไปเรียนท่ีโรงเรียน

7. ความพงึพอใจโดยรวม

59.17% 

4.14% 
4.14% 

6.5% 

5.32% 

5.32% 

3.55% 

3.55% 

8.28% 
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ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้มีการประกาศให้ชัดเจนและรับทราบได้ทั่วถึงมากกว่านี้ เพราะมีประโยชน์มาก อยากให้ทุก
คนได้เรียนรู้ 

2. ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนให้เข้าร่วม หรือลงไปท าให้นักเรียนชม 
3. สถานที่จัดนิทรรศการห่างจากจุดสนใจ และสถานที่จัดมีพ้ืนที่แคบเกินไป บริเวณทางเดินน่าจะมี

ดอกไม้จัดให้น่าเดินเข้าชมมากกว่านี้ 
4. อยากให้มีการจัดค่าย หรือการจัดอบรมผู้สนใจเพ่ือเพ่ิมทักษะในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และควรมี

กิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนที่ผ่านไปมาให้มากกว่านี้ 
5. อยากให้จัดทุกๆป ี
6. เร่งพัฒนาพันธุ์ และเพ่ิมต้นกล้าพันธุ์เพ่ือจะขยายให้เกษตรกรน าไปปลูกได้มากข้ึน 
7. พืชที่น ามาแสดงให้ดูมีน้อยเกินไป 
8. ป้ายบอกการเข้าชมนิทรรศการน่าจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ ง่ายต่อการพบเห็น และมีกิจกรรมดึงดูดความ

สนใจมากกว่านี้ 
9. น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
10. ห้องสาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม่เขียนให้ชัดเจน บางครั้งมองไม่เห็น 
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ภาพรวมของงานเกษตรในส่วนของนิทรรศการ/การสาธติกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการ
ขยายพันธุ์พืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่42 การจัดเตรียมนิทรรศการก่อนวันงาน 
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ภาพที่ 43 บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการและสาธิตทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการขยายพันธุ์พืช 
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5.5 กิจกรรมฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักพื้นบ้านและไม้ผล
พื้นเมืองแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป  

 โดยกิจกรรมหลักๆ จะประกอบด้วย  
  4.4.1 การเก็บตัวอย่างเพ่ือน ามาใช้เป็นชิ้นส่วนเริ่มต้นในกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
  4.4.2 การแนะน าอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  4.4.3 การฟอกฆ่าเชื้อเพ่ือให้ชิ้นส่วนปลอดเชื้อ 
  4.4.4 การเตรียมอาหารเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  4.4.5 การย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต่าง ด้วยวิธีการปลอดเชื้อ 
  4.4.6 การอนุบาลต้นกล้าเพ่ือให้มีอัตราการรอดชีวิตสูง 
 

5.5.1 การเก็บตัวอย่างเพื่อน ามาใช้เป็นชิ้นส่วนเริ่มต้นในกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
แนะน าหรืออธิบายหลักการในการเก็บตัวอย่างพืช โดยชิ้นส่วนเริ่มต้นที่จะน ามาใช้ใน

การขยายพันธุ์ควรคัดเลือกมาจากต้นแม่ที่ดี  ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง และปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมได้ดีเพ่ือจะได้มั่นใจว่าต้นที่ได้จากกระบวนการขยายพันธุ์เป็นพันธุ์ดี ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่
ใช้อาจเป็นชิ้นส่วนที่มีองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด เช่น ปลายยอด ข้อ หน่อ คัพภะ เป็นต้น หรือ
ชิ้นส่วนที่ไม่มีองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด เช่น ใบ ล าต้น เป็นต้น ก็ได้ (ภาพที่ 44) 
 

5.5.2 การแนะน าอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
         เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน 
ดังนั้นในขั้นต้นผู้ฝึกอบรมจึงควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะใช้ เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกและถูกต้อง  
(ภาพที่ 45) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่44 การเก็บตัวอย่างพืชเพ่ือน ามาใช้เป็นชิ้นส่วนเริ่มต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
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ภาพที ่45 แนะน าอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 

 

5.5.3 การฟอกฆ่าเชื้อเพื่อให้ชิ้นส่วนปลอดเชื้อ 

            อธิบายกระบวนการในการฟอกฆ่าเชื้อ เริ่มตั้งแต่การล้างท าความสะอาดชิ้นส่วนพืช 
การให้น้ าประปาไหลผ่าน การจุ่มแช่แอลกอฮอล์ เข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ การฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอ
ร็อก เข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว (ภาพที่ 46) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 46 อธิบายกระบวนการในการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนเริ่มต้นที่จะน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

5.5.4 การเตรียมอาหารเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

            อธิบายองค์ประกอบและวิธีการเตรียมอาหารในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพร้อมทั้งให้ผู้
ฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยทั่วไปแล้วอาหารที่ใช้จะเป็นอาหารสูตร MSอาจมีการเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน เพ่ือชักน าหรือเพ่ิมปริมาณยอด หรือกลุ่มออกซินเพ่ือเพ่ิมปริมาณราก ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ (ภาพที่ 47) 

 
ภาพที ่47 การแนะน าขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
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 5.5.5 การย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต่างๆ ด้วยวิธีการปลอดเชื้อ 

          อธิบายและฝึกปฏิบัติการย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยเทคนิคท่ีปลอดเชื้อ (ภาพที่ 48-49) 
 

 

ภาพที่ 48 เทคนิคการท าให้อุปกรณ์ต่างๆ ในตู้ย้ายเลี้ยงปลอดเชื้อ 
 

ภาพที่ 49 บรรยากาศการย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต่างๆ ภายในตู้ย้ายเลี้ยง 
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5.5.6 การอนุบาลต้นกล้าเพื่อให้มีอัตราการรอดชีวิตสูง 
           อธิบายและฝึกปฏิบัติวิธีการย้ายต้นกล้าที่มีรากสมบูรณ์ออกปลูกนอกหลอดทดลอง ใน
ขั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องควบคุมคือ ความชื้นและแสง เพื่อให้ต้นกล้าสามารถปรับตัวได้ ส่งผลให้มีอัตราการรอด
ชีวิตสูง ภาพที ่50 
 

 

ภาพที่ 50 แนะน าวัสดุปลูกแต่ละชนิดที่เหมาะสมกับพืชและวิธีการอนุบาลต้นกล้าในหลอดทดลองออกจาก
ขวดเพื่ออนุบาลลงดินปลูก 
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ภาคผนวก 
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6. ผลงานตีพิมพ ์
 

Micropropagation of Three Species of Garcinia 
 
 

SompongTe-chato and Mongkol Lim 
Department of Plant Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, 

Hat Yai, Songkhla, 90112 Thailand 
E-mail:Tesompon@ratree.psu.ac.th 

 
 

Abstract 
 Three species of Garcinia; G. mangostana(mangosteen), G. speciosa(pawa), and G. 
atroviridis (somkhag) were cultured for micropropagation on modified Murashige and Skoog 
medium (MS) containing various plant growth regulators. In the culture of seeds, many 
shoots (20-50shoots/seed) were induced in mangosteen and pawa, while multiple shoots 
were not induced in somkhag. In the former two species, young leaves excised from the 
shoots induced from seeds in vitro produced 2-5 shoots per leaf on woody plant medium 
(WPM) containing 5 mg/l BA.  Shoot regeneration from leaves was also achieved through 
meristematic nodular callus formation in these 2 species. In mangosteen, callus was most 
efficiently induced from leaves on 0.15% Gelrite-solidified MS supplemented with 3% 
sucrose, 500 mg/l PVP, 0.5mg/l benzyladenine (BA) and 0.5 mg/l thidiazuron (TDZ), whereas 
medium containing 0.25 mg/l naphthaleneacetic acid (NAA) and 2.5 mg/l BA was the most 
suitable for callus induction from pawa leaves.  In somkhag, friable callus was induced from 
leaves in medium containing 0.5 mg/l NAA and 1.0 mg/l BA. The calli were originated from 
proximal region and wounded sites at midrib of leaf explants in all the species tested. In 
both mangosteen and pawa, single nodular callus produced 10-20 shoots/month on WPM 
containing 3% sucrose, 500 mg/l PVP and 0.1 mg/l BA for 2 weeks, followed by overlaying 
liquid half-strength MS containing 3% sucrose, 0.06 mg/l NAA and 0.03 mg/l BA, whereas no 
shoot was induced from friable callus of somkhag. For propagation of somkhag, nodal 
explants with or without axillary buds were alternatively used for culture on WPM containing 
3% sucrose, 500 mg/l PVP, 0.1 mg/l thiourea and 0.1 mg/l BA for 2 weeks, followed by 
culture in liquid half-strength MS containing 3% sucrose, 0.06 mg/l NAA and 0.03 mg/l BA for 
further 4-6 weeks. By employing this method, 20-30 shoots per explant were produced after 
2 months of culture. 
Keywords: Tissue culture, Garcinia, mangosteen, pawa, somkhag 
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Introduction 
 The genus Garcinia belongs to Guttiferae and is composed of at least 49 species 
including 10 unidentified ones. All Garcinia species are native to Malaysia Archipelago (Lim, 
1984). The most important species that is well known and grown for commercial purpose is 
mangosteen (Garciniamangostana Linn.). Some of the other related species such as 
somkhag (GarciniaatroviridisGriff.), pawa (Garciniaspeciosa Wall.), ma-pood 
(GarciniadulcisKurz.), cha-muang (GarciniacowaRoxb.) are sometimes grown in backyard. 
Generally, all species except mangosteen can adapt well to drought or dry area since they 
have good root systems which distribute both horizontally (soil surface) and vertically (deep 
beneath the surface). At early growth stage, they need not to be shaded so much like 
mangosteen and watering is not necessary. Because of these characteristics, these species 
have been used as rootstocks of mangosteen for making its plantation in drought area.   

Although it has been well-known that vegetative propagation of Garcinia species is 
rather difficult, Husan (1990) reported successful results on asexual propagation of 
mangosteen by various methods, among which side grafting provided the highest percentage 
of success (90%), followed by top grafting and chip budding. However, development of graft 
union and further growth of scion are usually not so good and healthy even when 
percentage of success in grafting was very high. The main constrain to the success is the 
production of yellow gum from wounds which inhibits the formation of graft union and 
results in low grafting success. Attempts on employing in vitro grafting (Te-chatoet al., 1992) 
also resulted in low percentage of grafting success due to the same reason. Further 
establishment of the in vitro-grafted plants to soil was also difficult due to the weak root 
systems. Accordingly, several authors tried to micropropagatemangosteen through shoot 
formation by culturing seeds (Te-chato and Aengyong, 1988; Normahet al., 1995; Goh et al., 
1988), young leaves (Te-chatoet al., 1992; Goh et al., 1994) and meristematic nodular callus 
(Te-chatoet al., 1995a, b and c).  

For breeding of mangosteen, it has been expected to introduce drought resisitant 
character by crossing with related wild species. However, it has been difficult to hybridize 
mangosteen with other Garcinia species is difficult because of the cross incompatibilities. To 
overcome the difficulty, it may be useful to apply the biotechnological methods. Especially, 
somatic hybridization through protoplast fusion opens a wide view for genetic manipulation 
of these species. For the somatic hybridization, it is necessary to establish a system for 
efficient plant regeneration from protoplasts. Before stepping into the study on 
improvement of mangosteen and their related species by biotechnological methods, it is 
necessary to obtain basic data on tissue culture response of those species. So far, there 
have been no reports on tissue culture of the species of Garcinia which are related to 
mangosteen. 
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 In this paper, therefore, we report the results on the callus induction and 
micropropagation of shoots from various explants of mangosteen, pawa and somkhag.   
 

Materials and Methods 
Plant materials 
 Three species of Garcinia, namely; mangosteen, pawa and somkhag were used as 
materials. In case of mangosteen, plantlets raised in vitro by subculturing monthly intervals 
for 2 years were used as a source for explants. For pawa and somkhag, fresh seeds were 
excised from the fruits and cultured for germination on modified Murashige and Skoog 
medium (MMS) supplemented with 3% sucrose and 5 mg/l BA, which was previously 
reported to give higher percentage of shoot formation from seedling than basal MS (Te-
chato, 1999). After culturing for one month on this medium under 2,500 lux illumination 
with 14 hour photoperiod and at 26-28oC, various explants were excised from the seedlings 
and used for callus induction and micropropagation experiments. 
 
Culture media 
Culture media used in this experiment are as follows; 
1. Multiple shoot induction medium (MSIM): The modified MS medium supplemented with 
3% sucrose and 5 mg/l benzyladenine (BA). The components of modified MS medium in 
mg/l were as follows; 1650 NH4NO3, 1900 KNO3, 440 CaCl2.2H2O, 370 MgSO4.7H2O, 170 
KH2PO4, 12.4 H3BO3, 33.8 MnSO4.H2O, 21.0 ZnSO4.7H2O, 1.7 KI, 0.5 Na2MoO4.2H2O, 0.05 
CuSO4.5H2O, 0.05 CoCl2.6H2O, 15 FeSO4.7H2O, 18 Na2EDTA, 500 myo-inositol and 5 thiamine-
HCl.  
 
2. Callus induction medium (CIM): Modified MS medium supplemented with 3% sucrose and 
500 mg/l polyvinylpyrrolidone (PVP). Various concentrations of -naphthaleneacetic acid 
(NAA), BA, thidiazuron (TDZ) and thiourea (TU) were added. 
3. Shoot primordia induction medium (SPIM): Woody plant medium (WPM) containing 3% 
sucrose and 500 mg/l PVP. BA at 0.1 or 5 mg/l alone or in combination with 0.5 mg/l TU 
were added. 
4. Shoot elongation medium (SEM): Liquid half-strength MS containing 3% sucrose, 0.06 mg/l 
NAA and 0.03 mg/l BA. Usually this medium was used to overlay on the SPIM. 
 All the media except for SEM were solidified with 0.2% Gelrite and adjusted pH to 
5.7-5.8 before autoclaving at 1.07 kg/cm2 for 15 minutes. 
Multiple shoot formation from  seeds, young leaves and nodal segments 

 Seeds of pawa and somkhag were isolated from fresh fruits. After removing all 
arils and surface-adhering fibrous tissues, they were soaked in 20% Clorox solution for 20 
minutes, washed three times with sterile distilled water, sown on 10 ml MSIM, and kept 
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under 14 hour photoperiod with 2,500 lux illumination at 26-28oC. After culture for four 
weeks, percentage of explant which multiple shoot formation and number of shoots per 
explant were recorded in each species. Young leaves of mangosteen, pawa and somkhag 
were excised from shoots which were raised by in vitro culture of seeds, and cultured on 
SPIM. After culture for two to three weeks, SEM containing various plant growth regulators 
was overlaid onto SPIM and cultured for further 4-6 weeks. The number of shoots induced in 
each explant was recorded 9 weeks after initiation of the culture. In somkhag, shoots were 
further cut into nodal segments and cultured for shoot multiplication on 10 ml of gellan 
gum-solidified WPM containing 0.1 mg/l TU, on which 10 ml of SEM was overlaid. For these 
cultures, 15x90 mm Petri-plates were used and they were sealed with Parafilm after 
inoculation of the explants. 
 
Callus induction from young leaves 
 Young leaves of mangosteen, pawa and somkhag raised after one month of in vitro 
culture on MSIM were excised and cultured as entire, segmented or striped explants on CIM 
supplemented with plant growth regulators. Twenty five leaf explants were cultured in each 
15x20 mm Petri-plate containing 15 ml culture medium. Four plates were replicated for 
each treatment. The cultures were sealed with Parafilm and kept under the same conditions 
as multiple shoot formation experiment. After culture for 4-6 weeks, percentage of callus 
induction and origin of the callus were recorded. 
 
Shoot induction from nodular callus 
 Nodular calli induced from leaf segments of mangosteen and pawa were transferred 
onto 20 ml SPIM in 15x90 mm Petri-plate. For each plate, 10 ml SEM was overlaid after two 
weeks of culture. After culture for 6-8 weeks the number of shoots induced in each nodular 
callus was recorded. 
 

Results 
Multiple shoot formation from  seeds 
 The seeds cultured on MSIM showed different ability to produce multiple shoots 
among the three Garcinia species in terms of both percentages of explants with shoot 
formation and number of shoots per explant (Table 1). Pawa gave the highest values in both 
of the percentages followed by mangosteen, whereas somkhag did not produce multiple 
shoots.  
Multiple shoot formation from  leaf segments 
 Young leaves of mangosteen and pawa produced 2-5 shoots when they were 
cultured as a whole or segments on WPM supplemented with 5 mg/l BA (Table 4). In 
somkhag, however, the leaves produced no shoot on this medium as well as other media 
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containing different concentrations and concentrations of plant growth regulators.. In the 
culture of somkhag leaves, only friable callus was observed at notch site or cut area (Figure 
2). Frequency of direct shoot bud formation from leaves of pawa was far greater than those 
of mangosteen, especially when the leaves were cultured as segments (data not shown). In 
addition, the time required for shoot bud formation in pawa was faster than that in 
mangosteen. 
 
Nodular callus induction from young leaves 

Callus induction from young leaves occurred differently among the three 
Garciniaspecies tested (Table 2). Mangosteen provided the highest frequency of callus 
induction on CIM supplemented with 0.5 mg/l BA and 0.5 mg/l TDZ. Addition of NAA 
completely inhibited the callus formation. In pawa, however, addition of low concentration 
of NAA favoured for the callus formation and the best callus induction was obtained on CIM 
containing 2.5 mg/l BA and 0.25 mg/l NAA. Proliferation rate of the callus on this medium 
was 3-4 times by subculturing with monthly intervals (data not shown). In case of somkhag, 
addition of NAA also favoured for the callus formation and medium containing 1.0 mg/l BA 
and 0.5 mg/l NAA gave the best callus induction. Replacement of NAA by cytokinin, TDZ and 
TU, acted inhibitory to the callus formation and no callus was induced when TDZ was 
combined with BA, whereas TU reduced the percentage to the half. 
 The quality of callus induced from young leaf explant on CIM was different between 
somkhag and other 2 species. Mangosteen and pawa produced meristematic nodular callus 
which was compact and nodular with some shoot primordia (Figure 1). In contrast, somkhag 
produced friable callus which had light green color with slow growth (Figure 2). In all the 
three species, the calli were mostly originated from proximal region of the explants, 
followed by midrib and distal regions. In case where wound treatment was made by 
stripping at midrib, callus induction was also triggered at the cut surfaces (Table 3, Figure 3). 
 
Shoot induction from meristematic nodular callus 
 Multiple shoots could be induced from nodular callus of mangosteen and pawa. 
After multiplication of the calli in CIM till reaching to a desirable quantity, they were 
transferred onto SPIM on which development of the shoot primordia was induced. Further 
elongation of the shoots was promoted by ovelaying SEM onto SPIM. By adopting this 
procedure, ten (mangosteen) to twenty (pawa) shoots/callus were produced within 4-6 
weeks (Table 4). In case of somkhag, leaf-derived callus proliferated quite slowly, turned 
brown, ceased growth and finally died after 2-3 subcultures. Neither shoot induction nor 
establishment of cell suspension culture could be achieved in this species. 
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Discussion 
 Garciniaspp. are characterized by agamospermy or obligate agamospermy. Seeds of 
the species contain somatic pro-embryos originated from ovary tissue or nucellar tissue 
without fertilization (Lim, 1984). Accordingly, approximately 10% of the seeds germinated 
have more than one seedlings per seed in mangosteen and pawa. By culturing in vitro, 
embryogenic potential of the seed was intensified and 70% of the mangosteen seeds 
produced a large number of shoots on MMS containing 5 mg/l BA (Table 1). The number of 
shoots obtained per seed has been reported to range from 10 to 20 in mangosteen (Gohet 
al.,1988; Te-chato and Aengyong, 1988; Normah et al.,1995). Although pawa also gave 100% 
multiple shoot formation due to polyembryony, somkhag gave only one shoot probably due 
to the lack of the nature of polyembryony. Although Normahet al. (1995) reported that NAA 
in combination with BA increased the number of shoots, reverse results were obtained in 
the present study. Presence of NAA or other auxin in the medium gave inhibitory effect on 
both multiple shoot formation and callus induction in mangosteen. Addition of NAA to the 
medium caused a rapid browning of explant and culture media, leading to the necessity for 
shortening the interval of subculture. 
 In micropropagation of fruit crops, frequency of the success generally depends upon 
genotypes, culture media and plant growth regulators. Predieriet al. (1989) reported the 
difference in the ability of plantlet regeneration from cultured leaf explants in different pear 
varieties. Similar results were also obtained in micropropagation of apple rootstocks, in 
which some varieties required a low concentration of IBA while others required a high 
concentration of that alone or in combination with GA3 (Yepes and Aldwinckle, 1994). In the 
present study, three species of Garciniaresponded differently to plant growth regulators for 
callus induction from leaf segments. Mangosteen callus proliferated most profoundly in MS 
supplemented with only cytokinins (BA and TDZ at the same concentration of 0.5 mg/l), 
while the calli of pawa and somkhag were induced and proliferated in the presence of both 
auxin and cytokinin (NAA and BA) (Table 2). Characteristics of the calli induced also varied 
from species to species. Leaf-derived calli of mangosteen and pawa were compact and 
meristematic, whereas somkhag produced friable callus. In these 3 species, the calli were 
mostly originated from proximal region of the leaf segments (Table 3). The same 
phenomena were also observed by culturing immature cotyledon of apple (Rubos and 
Pryke, 1984), peach (Prunuspersica), plum (P. domestica) and cherry (P. cerasus) (Manteet 
al., 1989), in which multiple shoots were formed only at proximal region and that no shoot 
was produced in the absence of that region.  
 

In the present study, various explants of Garcinia spp. produced multiple shoots on 
SPIM containing different plant growth regulators although somkhag gave quite different 
responses to the culture media from the other two species (Table 4). Twenty and fifty 
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shoots were induced from one seed in mangosteen and pawa, respectively on MMS 
supplemented with  5 mg/l BA. Young leaves of these species provided only 2-5 shoots 
when they were cultured on WPM containing 5 mg/l BA. Although somkhag could not be 
propagated through seeds and young leaves, nodal explant was proved to be the best 
explant for multiplication on WPM containing 0.1 mg/l BA and TU (Table 4). Based on the 
results of the present study, propagation of elite trees for each species will be efficiently 
performed year round. Moreover, improvement of the species by genetic transformation 
through particle bombardment and Agrobacterium-mediated methods will be achieved 
through the use of plant regeneration systems established in the present study.  
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Table 1 Difference in multiple shoot formation among the 3 species of Garcinia on MMS 

medium containing 5 mg/l BA. 
Species Multiple shoot  % Multiple shoot  Avg. shoot number 
 formation formation per seed 
G. mangostana yes 73 20 
G. speciosa yes 100 40 
G. atroviridis no 0 1 
N  100  
 
Table 2 Effect of plant growth regulators on callus induction from leaf explants in some 

species of Garcinia. 
Species  PGR   % Callus Type of callus 
 BA TDZ TU NAA formation  
G. mangostana 0.5 1 - - 15.0a   
(mangosteen) 0.5 0.5 - - 68.8a  
 0.5 0.5 - 0.5 0c mreristematic 
 1.0 0.5 - - 66.7a nodular callus 
 1.0 1.0 - - 25.0b  
C.V. (%)     10.3  
       
G. speciosa 0.1 0.5 - - 25.4bc  
(pawa) 0.5 0.5 - - 54.1ab  
 0.5 1.0 - - 26.4bc meristematic 
 0.1 - - 0.1 66.6a nodular callus 
 0.5 - - 0.5 8.8c  
 2.5 - - 0.25 90.0a  
C.V.(%)     31.3  
       
G. atroviridis 0.5 - 0.5 - 15.4b friable callus 
(somkhag) 0.5 0.5 - - 0c  
 1.0 - - 0.5 34.5a  
C.V.(%)     25.2  
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Table 3 Origin of the callus from various types of cultured leaves. 
Species % Callus  Origin of callus  
  Proximal end Mid rib Distal end 
G. mangostana 89.7 51.6 16.0 14.0 
G. speciosa 55.5 41.6 13.9 0 
G atroviridis 15.4 15.4 0 0 
N 50    
 
Table 4 Summary of the conditions for shoot multiplication from various explants in three 

species ofGarcinia. 
Species Explant Culture media+PGR Avg. shoot 

no./explant 
G. mangostana Seed MMS+5mg/l BA 20 
(Mangosteen) Leaf WPM+5mg/l BA 2-5 
 Callus MS+0.5mg/l BA+0.5mg/l TDZ (1)  
  WPM+0.1mg/l BA (2)  
  overlayed medium (3) 10 
    
G. speciosa Seed MMS+5mg/l BA 50 
(Pawa) Leaf WPM+5mg/l BA 2-5 
 Callus MS+0.25mg/l NAA+2.5mg/l BA(1)  
  overlayed medium(2) 20 
    
G. atroviridis Seed MMS+5mg/l BA 1 
(Somkhag) Leaf WPM+5mg/l BA 0 
 Nodal WPM+0.1mg/l TU (1)  
  explant overlayed medium (2) 20-30 
    
PGR: plant growth regulator,  MMS: modified MS medium 
WPM:  woody plant medium,    BA: benzyladenine 
NAA: naphthaleneacetic acid, TDZ: thidiazuron 
TU: thiourera 
overlay medium: 1/2MS liquid medium supplemented with 0.06mg/l NAA and 0.03mg/l BA 
(1) (2) and (3) callus induction, shoot bud induction and shoot elongation medium, 
respectively 
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        A 

        B 
Figure 1 Nodular callus with leaf primordia obtained from leaf of mangosteen (A) and direct 

shoot formation from leaf of pawa (B). 
 

 
Figure 2 Light green friable callus obtained from leaf of somkhag. 
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Figure 3 Callus formation from wound area at stripped midrib. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   69 
 

การใช้โฟลไซโตเมทรีตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ในไม้ผลบางชนิด 
The Use of Flow Cytometry for Verification ofSome Fruit Crops  

 
สมปอง เตชะโต1  และ สุรีรัตน์ เย็นช้อน1 

Sompong Te-chato1 and Sureerat Yenchon1 
 

1ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ. 
สงขลา 90112 

1Department of Plant Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla 
University, Hat Yai, Songkhla, 90112, Thailand. 

 
Abstract 

Generally, the same species of plant contains different DNA contents. By this 
characteristic it is very useful for verification of relative species each other. Flow cytometry is 
popular technique which is used for that purpose due to short steps, incomplicate, rapid 
perform with a large amount of samples. In Garciniaspp., the DNA content of mangosteen, 
madan and somkhage is nearly the same or equal. Mapood had DNA content two times 
higher than those cultivars and four times higher than that of Phawa. In case of Lansiumspp., 
longkong had the highest DNA content, followed by langsat and duku. From the above 
results it is suggest that flow cytometry is very useful for verification of fruit crop varieties in 
a short time in future. 
Keywords: Fruit crops, flow cytometry, cultivar verification 

บทคัดย่อ 
โดยทั่วไปพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างพันธุ์กันมีปริมาณดีเอ็นเอแตกต่างกันไม่มากก็น้อย จากลักษณะ

ดังกล่าวเราจึงสามารถน ามาใช้แยกความแตกต่างระหว่างพันธุ์ได้อย่างชัดเจน โฟลไซโทเมทรีเป็นเทคนิคหนึ่งที่
นิยมน ามาใช้ในการตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอของพืชโพลีพลอยด์เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูง 
ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ได้ผลรวดเร็วท าได้คราวละมากๆจากการศึกษาในพืชสกุล Garciniaพบว่า ปริมาณดีเอ็นเอ
ของมังคุด มะดัน และส้มแขกใกล้เคียงกันหรือเท่ากันมากกว่าพะวาสองเท่า ส่วนมะพูดมีมากกว่ามังคุดสองเท่า 
หรือมากกว่าพะวาสี่เท่า ในกรณีของพืชสกุล Lansiumนั้นพบว่าดูกูมีปริมาณดีเอ็นเอน้อยที่สุด ส่วนลองกองมี
ปริมาณมากที่สุด ลางสาดมีปริมาณดีเอ็นเออยู่ระหว่างดูกูและลองกอง จากผลการศึกษาข้างต้นนับว่าเป็น
ประโยชน์ของการใช้โฟลไซโตเมทรีเพ่ือการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ซึ่งส่งผลต่อการปลูกสร้างสวน
ไม้ผลในอนาคต 
ค าส าคัญ:  ไม้ผล โฟลไซโทเมทรี การตรวจสอบพันธุ์ 
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ค าน า 
 โฟลไซโทเมทรี เป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอ โดยการแยกนิวเคลียสของเซลล์พืชที่
ต้องการศึกษา ท าให้สามารถประมาณจ านวนนิวเคลียสและขนาดของจีโนมพืชที่ต้องการศึกษาได้ นอกจากนี้
ยังสามารถบ่งชี้ถึงระดับการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมหรือลดของจ านวนชุดโครโมโซม รวมทั้งสามารถยืนยันถึงความ
เสถียรของโครโมโซมพืชที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะปลอดเชื้อเป็นเวลานาน เทคนิคดังกล่าวมีประสิ ทธิภาพสูง 
ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ได้ผลรวดเร็วท าได้คราวละมากๆ (Dolezelet al., 2007) ปัจจุบันเทคนิคดังกล่าวเป็นที่
นิยมในการตรวจสอบการชักน าการเพ่ิมชุดโครโมโซมในหลอดทดลองจากการใช้โคลชิซิน/ออริซาลิน (Samala 
and Techato, 2012) การจ าแนกความแตกต่างระหว่างแบบของปาล์มน้ ามันในสกุล Elaeisguineensisก็คือ
การแยกเซลล์พืชให้เป็นเซลล์เดี่ยวด้วยการหั่นเนื้อเยื่อพืชด้วยใบมีด หรือ การตีด้วยเม็ดบีท (Roberts, 2007) 
ในสารละลายบัฟเฟอร์  และย้อมนิวเคลียสด้วยสารละลาย Propidium iodide (PI) หรือ 4’, 6-diamino-2-
phenylindole(DAPI) หลังจากนั้นวิเคราะห์ระดับพลอยดีด้วยเครื่องโฟลไซโทมิเตอร์ ซึ่งเครื่องจะวิเคราะห์
ด้วยการดูดเซลล์ให้เคลื่อนท่ีผ่านล าแสงเลเซอร์แล้วตรวจจับขนาดของนิวเคลียสที่ผ่านการย้อมสีนับพันเซลล์ต่อ
นาทีจากนั้นเครื่องจะวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอ แปลผลออกมาในรูปของความสัมพันธ์กั บระดับพลอยดี 
(Cousin et al., 2009) จึงสามารถตรวจสอบระดับพลอยดีของพืชได้จ านวนมาก ในระยะเวลาอันสั้น  
 

อุปกรณ์ และวิธีการ 
พืชสกุล Garcinia ใบมังคุด ส้มแขก พะวา มะพูด มะดัน ในระยะกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ไม่มีสีม่วงแดงเหลืออยู่ จากต้น
โตที่ให้ผลผลิตแล้วในแปลงปลูก 
พืชสกุล Lansium ใบลองกอง  ลางสาด  ดูกู ในระยะสีเขียวอ่อนจากต้นโตที่ให้ผลผลิตแล้วในแปลงปลูก
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 น าใบพืชมาหั่นให้ละเอียดในสารลายบัฟเฟอร์ของ DAPI หรือบัฟเฟอร์ส าเร็จรูปของ Partec ที่ใช้
แยกเซลล์เดี่ยวๆ และย้อมสี กรองเซลล์แล้วป้อนเข้าเครื่อง FCM ตรวจสอบความแตกต่างของปริมาณ DNA 
(Fig. 1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1 Steps in analysis of DNA 
content of Garcinia spp. and 
Lansiumspp. using flow 
cytometry. 
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ผลและวิจารณ์ 
ส้มแขก มังคุด และมะดันมีปริมาณดีเอ็นเอ

เท่ากัน และมีเป็นสองเท่าของพะวา ส่วนมะพูดมีปริมาณ
ดีเอ็นเอสูงที่สุด คิดเป็นสองเท่าของส้มแขก มังคุด และ
มะดัน และคิดเป็นสี่เท่าของพะวา (Fig. 2) ผลดังกล่าว
สอดคล้องกับรายงานของRichards (1990)ซึ่งอาศัยการ
สั งเกตลักษณ ะทางสัณฐานร่วมกับการตรวจสอบ
โครโมโซม 

ส าหรับพืชในสกุล Lansiumนั้นเห็นได้ชัดเจนว่า
ลองกองมีปริมาณดีเอ็นเอมากที่สุด ดูกูมีน้อยที่สุด ส่วน
ลางสาดอยู่ระหว่างลองกอง และดูกู หากจัดระดับพลอย
ดีของพืชสกุล Lansiumทั้ง 3 ชนิดอาจเป็นไปได้ว่าดูกูมี
โครโมโซม 2 ชุด (2n=2x) ส่วนลางสาด และลองกองมี 3 
ชุด (2n=3x) และ 4 ชุด (2n=4x) ตามล าดับ (Fig. 3) 
วิธีการนี้มีประโยชน์มากในพืชสกุลนี้ที่จะช่วยแยกต้นดูกู 
และลางสาดออกจากลองกองในขณะที่ยังเป็นต้นกล้า ท า
ให้เกษตรกรได้พันธุ์ลองกองที่แท้จริงเท่านั้นไปปลูก 

สรุปผล 
จนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานการตรวจสอบ

พันธุ์/สายพันธุ์ โดยใช้  FMC ในไม้ผลเหล่านี้มาก่อน 
รายงานฉบับนี้จึงเป็นรายงานครั้งแรกของการใช้ FMC 
ตรวจสอบพันธุ์ ไม้ ผลดั งกล่ าว  และคาดว่าจะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรผู้ปลูกสวนไม้ผลพันธุ์ดีที่
ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องในอนาคต 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และสถานวิจัยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ  ที่สนับสนุนเงินทุนในการท า 

 
 
 
 

Fig. 2 Comparison of DNA content in some species ofGarciniaspp. 
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Fig. 3  DNA content of some important cultivated Lansium spp.and their ploidy level. 
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ผลของชิ้นส่วนและสูตรอาหารต่อการสร้างยอดรวมจากการเพาะเลี้ยงส้มแขกในหลอดทดลอง 
Effects of Explant Types and Culture Media on Multiple Shoot Formation from Tissue 

Culture of Somkhag (Garcinia atroviridis Griff.) 
 

สมปอง เตชะโต1 สุรีรัตน์ เย็นช้อน1 และ ลินดา สายยนต์1 
Sompong Te-chato,1 Sureerat Yenchon 1 and Linda Saiyon 1 

 
Abstract 

Various explants of Somkhag were cultured in different culture media supplemented with various 
plant growth regulators (PGRs). The results showed that nodal explant gave the highest percentage and 
number of direct shoot formation at 100% and 3.8 shoots per cultured node, respectively on woody 
plant medium (WPM) supplemented with 0.5 mg/l benzyladenine (BA) and 1 mg/l thiourea (TU). The 
following result was obtained from distal cut end of stem (35% with 4.5 shoots/cultured stem) and leaf 
explant (56.17% with 2.64 shoots/cultured leaf). Multiple shoot formation was not obtained from root 
explant. Histological observation of stem and leaf produced shoots revealed that those shoots originated 
from monolayer of epidermis. The cells in this layer were chracterised as meristematic cells, rapidly 
divided to form shoot structure with vascular tissue. Shoots were successfully rooted (55.56% with 2.67 
roots/shoot) by wounding the basal part, dipping in 1000 mg/l 3-indolebutyric acid (IBA) in the dark for 15 
min and the inserting in Nitsch&Nitsch (NN) medium with 0.5 mg/l α-naphthaleneacetic acid (NAA).  
Keywords: Somkhag, thiourea, multiple shoot, Histological 
 

บทคัดย่อ 
การเพาะเลี้ยงช้ินส่วนต่างๆ ของส้มแขก ในอาหารสูตรต่างๆ เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตแตกต่างกันเพื่อชักน า

ยอดรวม พบว่าช้ินส่วนข้อให้ยอดรวมสูงสุด 100% จ านวนยอด 3.8 ยอดต่อช้ินส่วนในอาหารสูตร WPM (woody plant 
medium) เติม BA (benzyladenine) เข้มข้น 0.5 มก./ล. ร่วมกับ TU (thiourea) เข้มข้น 1 มก./ล. รองลงมาเป็นช้ินส่วนล า
ต้นด้านปลายรอยตัด และใบให้การสร้างยอดรวม 35 และ 56.17% จ านวนยอด 4.5 และ 2.64 ยอดต่อช้ินส่วน ตามล าดับ 
ส่วนรากไม่สามารถสร้างตายอดได้ เกิดเพียงแคลลัส และราก เมื่อตรวจสอบเนื้อเยื่อวิทยาของล าต้นและใบที่สร้ างยอดรวม
โดยตรงพบพัฒนาการของยอดจากเซลล์ผิว เซลล์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเซลล์เมอริสเต็ม แบ่งตัวอย่างรวดเร็วพัฒนาให้
โครงสร้างยอดที่มีเนื้อเยื่อเจริญท่อล าเลียง การชักน ารากจากยอดส้มแขกได้ท าโดยการน ายอดมาท าให้เกิดรอยแผลขนาด 2 
มม. จ านวน 2 แผลที่บริเวณโคน แล้วจุ่มแช่ในสารละลาย IBA (3-Indolebutyric acid) เข้มข้น 1000 มก./ล.  ในสภาพมืด
เป็นเวลา 15 นาที แล้วย้ายไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร NN (Nitsch&Nitsch) เติม NAA (α-naphthaleneacetic acid) 
ความเข้มข้นต่างๆ พบว่า NAA 0.5 มก./ล. ชักน ารากได้ดีสุด โดยสามารถชักน ารากได้ 55.56% รากที่ชักน าได้มีจ านวน 2.67 
รากต่อยอด 
ค าส าคัญ: ส้มแขกthiourea ยอดรวม เนื้อเยื่อวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           1
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ. สงขลา 90112 
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ค าน า 
ส้มแขก (Garcinia atroviridis Griff.) เป็นไม้ผลป่าทางใต้ตอนล่างของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา 

ปัตตานี นราธิวาส เป็นไม้ยืนต้นจัดอยู่ในวงศ์ Guttiferae (สมพร, 2538)  ผลของไม้ส้มแขกมีรสเปรี้ยว ประชาชนในภาคใต้
นิยมน ามาปรุงอาหารแทนผลของมะขาม หรือมะนาว รวมทั้งรู้จักน ามาใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านด้วยการน าผลของส้มแขกมาต้ม
ใช้ดื่มเป็นยาฟอกโลหิต ขับเสมหะ (ธนิตย์ และคณะ, 2543) ในอดีตส้มแขกไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยกเว้นภาคใต้ แต่ใน
ปัจจุบันส้มแขกเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน เนื่องจากมีการค้นพบว่า ส้มแขกมีกรดไฮดรอกซีซิตริก(hydroxycitric acid, HCA) สูงถึง 30 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก สารดังกล่าวเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ ATP-citratelyaseที่รุนแรงมากในวิถีชีวสังเคราะห์ของกรดไขมัน จึง
มีผลในการยับยั้งการสร้างกรดไขมันขึ้นมาใหม่ในเซลล์ ส าหรับรายงานการขยายพันธุ์ส้มแขกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น
ใช้ช้ินส่วนเริ่มต้นที่เป็นเมล็ด และปลายยอด (ราตรี และสมปอง, 2539) การพัฒนาการสร้างยอดรวมได้ดีในอาหารสูตร MS 
(Murashige and Skoog, 1962) เติม BA (benzyladenine) และ TU (thiouria) ความเข้มข้นเท่ากันอย่างละ 0.5 มก./ล. 
ช้ินส่วนใบพัฒนาสร้างแคลลัสได้ดีในอาหารพื้นฐาน MS เติม NAA (naphthaleneacetic acid)  0.5 มก./ล. และ BA 1 มก./
ล. และการทวีจ านวนยอดท าได้โดยการเพาะเลี้ยงปลายยอดและข้อในอาหารสูตร WPM (Woody Plant Medium) เติม BA 
และ TU ความเข้มข้นเท่ากันอย่างละ 0.1 มก./ล.การชักน ารากจากยอดส้มแขกโดยการสร้างแผล 2 มม. จ านวน 2 แผลที่
บริเวณส่วนโคนแล้วจุ่มแช่ยอดในสารละลาย IBA (3-indolebutyric acid) (พจมาลย์ และสมปอง, 2541) รายงานฉบับน้ีจะได้
อธิบายถึงผลของช้ินส่วนที่เพาะเลี้ยงต่อการสร้างยอดรวม และก าเนิดของยอดรวมจากช้ินส่วนดังกล่าวเพื่อขยายพันธุ์จ านวน
มาก อนุรักษ์พันธุกรรม และใช้เป็นเครื่องมือในการปลูกถ่ายยีนให้กับส้มแขกในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
น าช้ินส่วนยอด และข้อของส้มแขกท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร WPM เติม BA เข้มข้น 0.5 มก./ล. TU 

เข้มข้น 0.5 มก./ล. เป็นเวลา 1 เดือน มาตดัแยกให้มีขนาด 1 ซม.น ามาเพาะเลี้ยงเพิม่ปริมาณ โดยยอดเลีย้งบนอาหารเหลว
ในฟลาค์ส ๆ ละ 3 ยอด/ ข้อเลี้ยงบนอาหารแข็งในขวด 4 ออนซ์ ขวดละ 1 ช้ิน เมื่อได้จ านวนยอดมากพอแล้ว จึงน าไปศึกษา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร WPM เติม BA ร่วมกับ TU และ IBA ในระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน น าไปวางเลี้ยงภายใต้การให้
แสงนาน 14 ช่ัวโมงต่อวันที่ความเข้มแสง 1300 ลักซ์ อุณหภมูิ 26±2 ºC   เป็นเวลา 1 เดือนโดยแบ่งการทดลองเป็น 4 การ
ทดลอง ดังนี้ 
1. อิทธิพลของชนิดและความเข้มขน้ของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพ่ิมปริมาณยอดรวม 

น าช้ินส่วนยอดหรือข้อมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร WPM เติม BA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ TU ที่
ความเข้มข้น 0.25 0.5 0.75 และ 1 มก./ล.เป็นเวลา 1 เดือน ตรวจสอบอัตราการเกิดยอดรวม และจ านวนตายอด 
เปรียบเทียบกันในแต่ละชนิด และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต  
2. อิทธิพลของการเตรียมใบต่อการชักน ายอดโดยตรงจากใบส้มแขก 

เตรียมใบท่ีใช้เพาะเลี้ยงด้วยวิธีการ 3 วิธีคือ 1) ใบที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารเหลว 1 เดือน  2) ใบที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง 1 เดือนแล้วย้ายลงอาหารเหลว 1 เดือน และ 3) ใบที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง 1 เดือน
แล้วย้ายลงอาหารแข็งต่ออีกเป็นเวลา 1 เดือนเก็บรวบรวมใบทั้ง 3 วิธีการมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร WPM เติม BA 
เข้มข้น 0.5 มก./ล. ร่วมกับ TU เข้มข้น 0.5 มก./ล. เป็นเวลา 1 เดือนตรวจสอบอัตราการสร้างยอดรวม และจ านวนยอดต่อใบ  
3. ศึกษาก าเนิดของยอดด้วยวิธีเนื้อเยื่อวิทยา 

รวบรวมตัวอย่างข้อที่สร้างยอดรวมโดยตรงมาตรึงในน้ ายา fixative เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ฝังในพาราฟิน ตัดด้วย
เครื่องตัดไมโครโตมให้มีขนาด 8-10 ไมครอนเรียงบนสไลด์ ล้างพาราฟินออก ย้อมสีแซฟรานิน น าไปส่องดูภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์เพื่อดูก าเนิดของเซลล์ที่พัฒนาให้ยอดรวม 
4. ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อความสามารถในการชักน าราก 

น ายอดซึ่ งจุ่ ม แ ช่ ใน  IBA เข้ ม ข้น  1,000 มก ./ล . เป็ น เวลา 15 นาที  ม าเพ าะ เลี้ ย งในอาหารแข็ งสู ต ร 
NN(Nitsch&Nitsch)เติม NAA เข้มข้น 0.25 0.5 0.75 และ 1 มก./ล. เพาะเลี้ยงยอดในที่มืดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนย้ายไป
เลี้ยงในสภาพแวดล้อมเดียวกับข้างต้นเป็นเวลาอีก 6 สัปดาห์ ตรวจผลการชักน าราก (อัตราการสร้างราก  จ านวนราก/ยอด  
และความยาวราก) 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แต่ละทรตีเมนต์ท าการทดลอง 3 ซ้ า ซ้ าละ 5 ตัวอย่าง 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. อิทธิพลของชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพ่ิมปริมาณยอดรวม 

การเพาะเลี้ยงข้อบนอาหารสูตร WPM เติม BA เข้มข้น 0.5 มก./ล. ร่วมกับ TU เข้มข้น 0.25 และ 1 มก./ล. สร้าง
ยอดรวมสูงสุด 100%  แต่ในอาหารสูตรที่เติม BA เข้มข้น 0.5 มก./ล. ร่วมกับ TU เข้มข้น 0.75 มก./ล. ให้จ านวนยอดรวม
เฉลี่ยสูงสุด 4ยอด (Table1 Figure1A 1B) และพบว่า เมื่อเพาะเลี้ยงส่วนข้อโดยตัดปลายด้านเหนือข้อให้มีความยาวมาก
ส่งเสริมการสร้างยอดรวมขนาดเล็กจ านวนมาก (>10 ยอด/ช้ินส่วน) โดยไม่ผ่านการสร้างแคลลัส (Figure 2A) ส าหรับช้ินส่วน
รากนั้นให้การสร้างยอดรวมโดยตรง ไม่ผ่านการสร้างแคลลัสได้เช่นกันจ านวน3-5 ยอด/ราก (Figure 2B)  

 
2.  อิทธิพลของการเตรียมใบต่อการชักน ายอดโดยตรงจากใบส้มแขก 

จากการเพาะเลี้ยงยอดส้มแขกในอาหาร 3 วิธี พบว่า การเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งหรืออาหารเหลวเพียงอย่างเดียวไม่
เกิดการสร้างยอด แต่ในการเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวสลับกัน พบว่ามีการสร้างยอดโดยตรงจากใบ (Figure3) มี
อัตราการสร้างยอด 56.17% จ านวนยอดเฉลี่ย 2.64 ยอดต่อใบ (Table2) ซึ่งเป็นรูปแบบอาหารที่เหมาะสมในการเตรียมใบ
เพื่อชักน ายอดโดยตรงอย่างไรก็ตามจ านวนยอดที่ได้ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงใบมังคุด (สมปอง, 2540) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพันธุ์ที่แตกต่างกัน และการตอบสนองต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตที่แตกต่า งกัน ในกรณีส้มแขกไม่
ตอบสนองต่อการสร้างแอนโธไซยานินเมื่อใช้ TDZ ในขณะที่ใบมังคุดตอบสนองได้มากกว่า 50% และแอนโธไซยานินเป็นตัว
ส่งเสริมการสร้างยอดจ านวนมากโดยตรงจากใบ (>50 ยอด/ใบ) (สมปอง, 2540) 

 
3. เนื้อเย่ือวิทยาของการเกิดยอด 

เมื่อตรวจสอบก าเนิดของยอดจ านวนมากที่พัฒนาจากช้ินส่วนของล าต้นด้านเหนือข้อพบว่า ยอดดังกล่าวพัฒนามา
จากเซลล์เดี่ยวๆ หรือกลุ่มเซลล์บริเวณเซลล์ผิวของล าต้น (Figure 2C) สอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงใบมังคุด แต่ในมังคุดไม่มี
รายงานการชักน ายอดรวมโดยตรงจากการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนราก และข้อที่มีปลายยาว (สมปอง, 2540) 

 
4.ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อความสามารถในการชักน าราก 

อาหารสูตร NN เติม NAA  ทุกความเข้มข้นชักน ารากได้ไม่แตกต่างกัน (55%)NAA เข้มข้น 0.25 มก./ล. ให้ความ
ยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 1.48 ซม. (Table3) ต้นกล้าที่ชักน ารากได้แล้วเมื่อน าไปอนุบาลนอกหลอดทดลองโดยปลูกในกระถางที่มี
ผสม ขุยมะพร้าว เวอมิคูไรท์ และพีทมอส ในอัตราส่วน 1 :1 : 1 เป็นเวลา 12 วัน มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 38.89% 
(Figure4) เนื่องจากใบส้มแขกมีลักษณะบาง มีนวลและไขน้อยเมื่อเทียบกับใบมังคุด ดังนั้นการคายน้ าในช่วงแรกสูงมาก ส่งผล
ให้อัตรารอดชีวิตต่ า ดังนั้นก่อนอนุบาลลงดินปลูกอาจต้องเติมพาโคลบิวทราโซลลงไปเพื่อปรับโครงสร้างของใบช่วยให้อัตรา
รอดสูงขึ้น 

สรุปผล 
ช้ินส่วนข้อ และข้อที่มีปลายด้านยาว และใบของส้มแขกให้การพฒันาเป็นต้นโดยตรงได้ง่าย โดยเฉพาะข้อที่มีปลาย

ด้านยาว และใบมีก าเนิดของยอดมาจากเซลลผ์ิวเพียงเซลล์เดียวในอาหารสตูร WPM เตมิ BA เข้มข้น 0.5 มก./ล. ร่วมกับ TU 
เข้มข้น 1 มก./ล. ดังนั้นการใช้ช้ินส่วนดังกล่าวเพื่อการขยายพันธุ์ อนุรักษ์พันธุกรรม และปลูกถ่ายยีนเพื่อสร้างสม้แขกพันธุ์ใหม่
ในอนาคตที่สร้างสาร HCA จ านวนมากมีโอกาสเป็นไปไดสู้งมาก 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี และสถานวิจัยความเป็นเลศิทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและทรัพยากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีสนับสนุนเงินทุนในการท าวิจัย 
 

เอกสารอ้างอิง 
ธนิตย์ หนูยิ้ม สุวิทย์ ไทยนุกูล อุบล รักษาศรี และอรดา เจธาหวัง. 2543. ไมส้้มแขกไม้ป่าเศรษฐกิจชนิดใหม่ของภาคใต.้ 

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการศูนย์วจิัยและการศึกษาทางธรรมชาติป่าพรุสิรินธร โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (งานป่าไม้). หน้า 1-7. 



   76 
 
พจมาลย์ สุรนลิพงศ์ และสมปอง เตชะโต. 2541. การชักน ารากจากยอดส้มแขกท่ีชักน าในหลอดทดลอง. แก่นเกษตร 26: 74-

84. 
ราตรี สุจารยี์ และ สมปอง เตชะโต. 2539. การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อสม้แขก. แก่นเกษตร 24:14-22. 
สมพร จันทเดช. 2538. ส้มแขก. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตาน.ี หน้า 4-7. 
สมปอง เตชะโต. 2540. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมังคุด (Garciniamangostana L.) พะวา (G.speciosa Wall.) และส้มแขก 

(G.atroviridisGriff). ว. สงขลานครินทร์ วทท.19: 147-155. 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

  
 

ns: not significant difference 
 
 
 
 
 
 

Treatments 
Avg. leaf forming 

shoot (%) 
Avg. no. of 
shoots/leaf 

SM 0b 0b 

SM+LM+SM  56.17a 2.64a 

LM 0b 0b 

F-Test ** ** 
C.V. (%) 11.78 36.31 
**   : Significant difference at p<0.01    Means sharing letters  in 
common is not significant difference by DMRT. SM: Solidified 
medium, LM: Liquidified medium 
 

PGR (mg/l) 
Multiple shoot 

formation (%) 
Avg. no.    

of shoot 
BA(0.5)+TU(0.25) 100 3.13 
BA(0.5)+TU(0.5) 93.33 3.88 
BA(0.5)+TU(0.75) 86.67 4.00 
BA(0.5)+TU(1) 100 3.8 
F-Test ns ns 
C.V. (%) 8.59 40.87 
ns = not significant difference 

PGR (mg/l) 
Avg. shoot 

forming root(%) 
Avg. root 
number 

Avg. root 
length (cm) 

NAA (0.25) 55.56 1.5 1.48 
NAA (0.5) 55.56 2.67 0.97 
NAA (0.75) 55.56 1.67 1.15 
NAA (1.00) 55.55 1.33 1.25 
F-Test ns ns ns 
C.V. (%) 36.56 54.04 56.62 

Table 3   Effect of concentrations of NAA containing 
NN medium on root induction from excised 
single shootafter one month of culture. 

Table1 Effect of plant growth regulators on 
proliferation of shoot from culturing 
nodal explant on WPM medium for one 
month. 

Table 2  Effect of leaf preparation on direct shoot 
formation prior culturing on WPM+0.5BA + 
0.5TUfor one month. 

Figure 1 Multiple shoots of somkhag from cultured 
nodal explants (A) and shoot tip with one 
node (B) on WPM medium supplemented 
with 0.5 mg/l BA and 1 mg/l TU for one 
month. 

A 

 

B 
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Figure 2 Development of cultured nodal explantswith long distal end (A), root (B) and histology of shoot 

on nodal explants  with long distal end (C) on WPM medium supplemented with 0.5 mg/l BA and 
1 mg/l TU for one month. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Figure 3  Direct shoot formation from culturing leaf onWPM+0.5BA + 
0.5TUfor one month. (The leaf was prepared by culturing shoot on 
solidified WPM for one month follow by liquidified WPM medium 
for further one month) 

A 

 

B 

 

C 

 

A 
Figure 4  Acclimatization of complete plantlets to soil 

vermiculite mixture containing 4 inch pot. 
 A: control humidity for first week  

B: survive under greenhouse conditions 
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การขยายพันธุ์มะดัน (Garcinia schomburgkiana Pierre.) ในหลอดทดลอง 
In vitro propagation ofGarcinia schomburgkiana Pierre. 
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Abstract 

In vitro propagation of Garciniaschomburgkiana Pierre.was carried out using apomict 
seeds which weresurface sterilized and cross-sectionally cut into 2 mm segment. The 
explants were cultured on solidified MS medium supplemented with 5 mg/l BA, 500 mg/l 
PVP and 0.2% phytagel. The results revealed that the explants gave the percentage of 
multiple shoot formation at 100%. For shootmultiplication, cluster of shoot (1 cm in 
diameter) were separated and transferred to culture on solidified MS medium supplemented 
with 0-5 mg/l BA. The results showed that 5 mg/l BA gave the highestshoot numbers at 
16.34 shoots/explant while the medium without BA gave a maximum number of elongated 
shoot (3 cm) at 9 shoots/explants, significantly different with another treatment. The shoots 
at 3 cm in length were excised and rooted on solidified MS medium supplemented with 
NAA or IAA at 0.5 and 1.0 mg/l. The suitable auxin for root induction was NAA at 0.5 mg/l 
which gave the percentage of rooting and average root number at 57.14% and 2.07 
roots/shoot, respectively after culture for 6 weeks.By this technique,Garciniaschomburgkiana 
Pierre.could be multiplied and conserved in vitro as genetic source for further improvement 
of Garciniaspp. in the future. 
Keywords: shoot clumps, In vitro propagation, Garcinia schomburgkiana Pierre. 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการขยายพันธุ์มะดันในหลอดทดลอง ท าโดยการน าเมล็ดมะดันที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วมา

ตัดตามขวางให้มีความหนา 2 มิลลิเมตร แล้วเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์  
BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัม PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagelเขม้ข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ชิ้นส่วนมีการ
สร้างยอดรวมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การเพ่ิมปริมาณยอดรวมท าโดยตัดแยกกลุ่มยอดรวมให้มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ย้ายไปวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 0-5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง
พบว่า BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน ายอดได้สูงสุดเฉลี่ย 16.34 ยอดต่อชิ้นส่วน ส่วนอาหารที่ไม่เติม BA 
ส่งเสริมให้ยอดมีการยืดยาวได้ดีกว่าซึ่งให้ยอดที่มีความสูงมากกว่า 3 เซนติเมตร จ านวน 9 ยอดต่อชิ้นส่วน 
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับทรีตเมนต์อ่ืนๆ และเมื่อตัดแยกยอดเดี่ยวๆ มาชักน ารากบนอาหารแข็ง
สูตร MS เติม NAA หรือ IAA เข้มข้น 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า อาหารเติม NAA เข้มข้น 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมในการชักน ารากมากท่ีสุด โดยให้เปอร์เซ็นต์การสร้างราก 57.14 เปอร์เซ็นต์ และให้
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จ านวนรากเฉลี่ย 2.08 รากต่อชิ้นส่วน หลังวางเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ วิธีการดังกล่าวใช้ในการขยายพันธุ์ 
และอนุรักษ์พันธุกรรมมะดันในหลอดทดลองเพ่ือใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชในสกุล Garciniaต่อไปในอนาคต 
ค าส าคัญ:  ยอดรวม  การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง มะดัน  
 

ค าน า 
มะดัน  (Garcinia schomburgkiana Pierre.) เป็ น ไม้ ผลประเภทไม้ ยื นต้ นชนิ ดหนึ่ ง ในวงศ์ 

Cruciaceae ผลมีลักษณะยาวรีสีเขียวมีรสชาติเปรี้ยวมาก มีวิตามินซีสูง ยอดอ่อน และใบอ่อนน ามาประกอบ
อาหารได้ ปัจจุบันพบต้นมะดันในพ้ืนที่ทุกภาคของประเทศไทยแต่พบในปริมาณน้อยเนื่องจากการท าลายพืช
ป่าดั้งเดิมมีมากขึ้น ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จึงมีสูงมาก การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการขยายพันธุ์พืชสกุล Garciniaด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น มีรายงานในมังคุด 
(สมปอง, 2540) ส้มแขก (พจมาลย์ และสมปอง, 2541)  และพะวา (สมปอง, 2540) ส าหรับมะดันได้มี
การศึกษาชักน าแคลลัสจากชิ้นส่วนใบ แต่แคลลัสไม่สามารถเพ่ิมปริมาณและชักน ายอดได้ส าเร็จ (ลัดดาวัลย์, 
2544) ดังนั้นในการศึกษานี้จึงใช้ชิ้นส่วนเมล็ดเพ่ือศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงต้นมะดันในหลอดทดลอง เพ่ือขยายพันธุ์จ านวนมาก อนุรักษ์พันธุกรรม และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงพันธุ์มะดันและพืชในสกุล Garcinia ในอนาคต 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 
4. ศึกษาการชักน ายอดจากชิ้นส่วนเมล็ด 
 ตัดแยกเมล็ดมะดันจากผล ฟอกฆ่าเชื้อตามวิธีการมาตรฐาน ตัดเมล็ดตามขวางให้มีความหนา 2 
มิลลิเมตร วางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์   BA (6-benzyladenine) เข้มข้น 
5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP (Polyvinylpyrrolidone) เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้น phytagelเข้มข้น 0.2 
เปอร์เซ็นต์ (สมปอง, 2540) หลังเพาะเลี้ยง 1 เดือน บันทึกเปอร์เซ็นต์การสร้างยอดและจ านวนยอดต่อชิ้นส่วน 
2. ความเข้มข้นของ BA ต่อการพัฒนาของยอดรวม 

ตัดแบ่งกลุ่มยอดรวมให้มีขนาด 1 เซนติเมตร (5-6 ยอด) วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้ าตาล
ซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์   BA เข้มข้น 0   0.5   3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  วุ้น phytagelเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ 
หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 45 วันบันทึกการเกิดยอดรวม 
3. ผลของชนิดและความเข้มข้นของออกซินต่อการชักน าราก 

น ายอดมะดันที่มีความสูง 2-3 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS เติม NAA หรือ IAA 
เข้มข้น 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ บันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดราก จ านวน
รากต่อต้น  

 
สภาพการเพาะเลี้ยงและแผนการทดลอง 

ในทุกการทดลองวางเลี้ยงชิ้นส่วนพืชที่ อุณหภูมิ 26 +2 องศาเซลเซียส ให้แสง 14 ชั่วโมงต่อวันและ 
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely randomized design)เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 
(Duncan’s multiple range tests) 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. ศึกษาการชักน ายอดจากชิ้นส่วนเมล็ด 

การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนเมล็ด บนอาหารแข็งสูตร MS เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังวางเลี้ยง 
30 วัน ชิ้นส่วนมีการสร้างตายอดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (Figure 1A) และเมื่อเพาะเลี้ยงต่ออีก 20 วัน (รวมเวลา
การเพาะเลี้ยง 50 วัน) โดยไม่มีการย้ายเลี้ยง พบว่า มีการสร้างตายอดเพ่ิมข้ึน ซึ่งให้จ านวนยอดรวมเฉลี่ย 20 
ยอดต่อชิ้นส่วน(Figure 1B) เมื่อย้ายกลุ่มของยอดรวมไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรเดิม พบว่า มีการเพ่ิมจ านวน
ยอดแต่ไม่มีการยืดยาว และมีการตายเกิดขึ้น (Figure 1C) แสดงว่า BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตรเหมาะสมใน
การชักน ายอดแต่ไม่เหมาะสมในการพัฒนาของยอด สอดคล้องกับ สมปอง และ วันทนา (2531) ซึ่งรายงานว่า
การเพาะเมล็ดมังคุดบนอาหารที่เติม BA ความเข้มข้นสูงชักน ายอดได้มากแต่การเจริญเติบโตและการยืดยาว
ของยอดไม่ดี 
 
 
 
 
 
Figure 1 Multiple shoots of madan from cultured cross-sectionally seed segments for 30 

days (A), 50 days (B) and shoot multiplication (C) on MS medium supplemented 
with 5 mg/l BA  (bar= 0.3 cm). 

 
2. ความเข้มข้นของ BA ต่อการพัฒนาของยอด 

จากการตัดแยกกลุ่มยอดรวมไปเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA ความเข้มข้นต่างๆ พบว่า BA เข้มข้น 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน ายอดได้สูงสุดเฉลี่ย 16.34 ยอดต่อชิ้นส่วน ส่วนอาหารที่ไม่เติม BA ส่งเสริมให้การพัฒนา
ของยอดได้ดีกว่าซึ่งให้ยอดที่มีความสูงมากกว่า 3 เซนติเมตร จ านวน 9 ยอดต่อชิ้นส่วน แตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญกับความเข้มข้นอ่ืนๆ (Table 1 และ Figure 2)สอดคล้องกับ สมปอง และ วันทนา (2531) ซ่ึง
รายงานว่าเมื่อย้ายยอดรวมขนาดเล็กของมังคุดไปเลี้ยงบนอาหารเติม BA เข้มข้นต่ า ส่งผลให้ยอดยืดยาวได้เร็ว
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 
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Table1 Effect of concentrations of BA on shoot development from cluster of shoots after 45 

days of culture on MS medium supplemented with 3% sucrose and 0.2% phytagel. 

*   : Significant difference at p<0.05, ns: not significant difference 
    Means sharing letters in common is not significant difference by DMRT.          

         
 
 

 
 
 

 
 
Figure 2 Effect of concentrations of BA on shoot development from cluster of shoot after 45 

days of culture on MS medium supplemented with 3% sucrose and 0.2% phytagel  
(bar= 1 cm). 

 
4.  ผลของชนิดและความเข้มข้นของออกซินต่อการชักน าราก 

จากการตัดยอดเดี่ยวๆ ที่มีความสูง 2-3 เซนติเมตร มาชักน ารากพบว่า อาหารเติม NAA เข้มข้น 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน าราก โดยให้เปอร์เซ็นต์การสร้างราก 57.14 เปอร์เซ็นต์ และให้จ านวนรากเฉลี่ย 2.08 
รากต่อชิ้นส่วน รากมีขนาดใหญ่กว่าในอาหารที่เติม IAAหลังวางเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ (Table 2 และ 
Figure 3) สอดคล้องกับ สมปอง และคณะ 2554 พบว่า NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้การเกิดรากในส้มแขกได้
สูงสุด 

 
 
 

BA 
(mg/l) 

No. of shoots/explants Total number of 
shoots/explant 

 Less than1 cm 
height 

1-3 cm height  More than 3 cm 
height 

0 1.33c       
2.00 

9.00a 12.33 

0.5 2.33c      
2.67 

7.33a 12.33 

3.0 8.67b      
2.33 

2.00b 13.00 

5.0 13.67a     2.67 0.00c 16.34 
F-test *   ns *  

C.V. (%) 14.04     
35.83 

22.70  

0 0.5 3 5 mg/l 
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* * Significant difference at p<0.01 
 Means sharing letters in common is not significant difference by DMRT 

 
สรุปผล 

อาหารแข็งสูตร MS เติม BA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร PVP เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรให้การ
สร้างยอดรวม 100 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มยอดรวมมีการพัฒนาได้ดีบนอาหารสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการ
เจริญเติบโต และอาหารสูตร MS เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรเหมาะสมในการชักน าราก ดังนั้นการใช้
ชิ้นส่วนและสูตรอาหารดังกล่าวเพ่ือการขยายพันธุ์ อนุรักษ์พันธุกรรมของมะดันในหลอดทดลองจ านวนมากมี
โอกาสเป็นไปได้สูงมาก 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และสถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนเงินทุนในการท าวิจัย 
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PGR (mg/l) 
Avg. shoot 

forming roots(%) 
Avg. root number 

free 0.00c 0.00d 
NAA (0.5) 57.14ab 2.08a 
NAA (1.0) 23.81bc 1.55b 
IAA (0.5) 33.33ac 1.16c 
IAA (1.00) 61.91a 1.25bc 
F-Test ** ** 
C.V. (%) 84.10 37.98 

Table 3   Effect of types andconcentrations of auxin 
on root induction from excised single 
shootafter 6 weeks of culture. 

Figure 3 Characters of roots induced on NAA (A) and 
IAA (B) containing MS medium 
supplemented with 3% sucrose and 
0.2% phytagelafter 6 weeks of culture 
(bar= 1 cm). 

A B 
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7. ผลงานที่ได้รับรางวัล 

- ผลงานเรื่อง ผลของชิ้นส่วนและสูตรอาหารต่อการสร้างยอดรวมจากการเพาะเลี้ยงส้มแขกในหลอด
ทดลอง ได้รับรางวัลดีเยี่ยมในการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขา เครื่องเทศและสมุนไพร ในงาน
ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี 10  
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- ผลงานเรื่องการใช้โฟลไซโตเมทรีตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ในไม้ผลบางชนิด ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศในการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 12  

 

 
 

 


