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วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระชับเชิงการคา 
Research and Development on Commercially Cocklebur Production Technology 

 

ยุทธ ทนโมะ1* พุทธธินนัทร จารุวัฒน 2 ประเสริฐ อุปถัมป1 จุฑารตัน เกตุนอก1 ธนาวัฒน ทิพยชติ2 และ อนสุรณ สวุรรณเวียง2 

Thonmo, Y.1*, Jarruwat, P.2, Upatham, P.1, Ketnok, J.1, Tipchit, T.2 and Suvanweing, A.2 

 

บทคัดยอ 

กระชับเปนพืชผักพื้นบานที่พบในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในแถบลุมน้ําประแส จ.ระยอง โดยเปนพืชทองถิ่นท่ีมีศักยภาพใน
การสงเสริมเพ่ือผลิตทางการคา แมจะถูกจัดใหเปนวัชพืชชนิดหนึ่งของโลก ชาวบานแถบลุมน้ําประแสนํามาใชใหเปนประโยชนทางดาน
อาหารที่นิยมบริโภคกันเรื่อยมา แตยังไมมีขอมูลทางวิชาการมาสนับสนุนดานการผลิตในเชิงการคา การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  
1) ศึกษาอัตราปุยที่เหมาะสมตอการผลผลิตเมล็ดกระชับ 2) วิธีการกระตุนความงอกตอเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดกระชับ และ  
3) วัสดุเพาะท่ีเหมาะสมตอความงอกและคุณภาพของตนออนผักกระชับ แผนการทดลองแบบ randomized complete block (RCB) 
จากการศึกษาอัตราปุยที่เหมาะสม มี 6 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ํา ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ไมใสปุย (กรรมวิธีควบคุม) กรรมวิธีที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 
ใสปุย 15-15-15 อัตรา 10, 20, 30, 40 และ 50 กก./ไร  ในการผลิตเมล็ดพันธุกระชับ พบวา กรรมวิธีใสปุย 15-15-15 อัตรา 40 
กิโลกรัม/ไร ใหผลผลิตเมล็ดกระชับเฉลี่ย 443 กิโลกรัม/ไร และน้ําหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 30.53 กรัม ซึ่งสูงกวากรรมวิธีไมใสปุย 
(กรรมวิธีควบคุม) ใหผลผลิตเมล็ดกระชบัเฉลี่ย 309 กิโลกรัม/ไร และน้ําหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 30.47 กรัม จากการศึกษาวิธีการกระตุน
ความงอกของเมล็ดกระชับ 5 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ํา ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 เมล็ดกระชับที่แชดวยน้ําเปลานาน 2 เดือน (ชุดควบคุม) กรรมวิธีที่ 
2 แชเมล็ดกระชับในสารละลายน้ําสมสายชู 5% นาน 7 วัน กรรมวิธีที่ 3 แชเมล็ดกระชับในน้ํารอน อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 1 
ชั่วโมง กรรมวิธีที่ 4 ทําลายการพักตัวเมล็ดกระชับโดยเผาใหขนท่ีเมล็ดไหม กรรมวิธีที่ 5 แชเมล็ดกระชับในสารละลายอีทีฟอนความ
เขมขน 0.25% (v/v) นาน 24 ชั่วโมง พบวา การแชเมล็ดในสารละลายอิทีฟอน 0.25% (v/v) นาน 24 ชั่วโมง สามารถกระตุนใหเมล็ด
กระชับงอกในวันท่ี 5 เทากับ 47.50% และ 7 เทากับ 61.5% สูงกวาการแชเมล็ดกระชับในน้ํานาน 2 เดือน มีความงอกเทากับ 43.5% 
สําหรับการศึกษาวัสดุเพาะตนออนผักกระชับ มี 7 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ํา ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ดินรวนปนทราย (ชุดควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 
แกลบดํา กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพราว กรรมวิธีที่ 4 ทรายหยาบ กรรมวิธีที่ 5 ดินนาผสมแกลบดําอัตราสวน 1:1 กรรมวิธีที่ 6 ดินรวนปน
ทรายผสมขุยมะพราวอัตราสวน 1:1 กรรมวิธีที่ 7 ดินรวนปนทรายผสมทรายอัตราสวน 1:1   พบวา กรรมวิธีเพาะเมล็ดกระชับดวยดิน
รวนปนทรายผสมขุยมะพราว อัตราสวน 1:1 ใหผลดีที่สุด มีความงอกของตนออนกระชับ 95.25%  และตนออนกระชับมีน้ําหนักเฉลี่ย 
15.04 กรัม/100 ตน  
คําสําคัญ: อัตราปุย, กระตุนความงอก, วัสดุเพาะตนออนกระชับ 
 

Abstract 

Cocklebur (Xanthium strumarium L.) is a local vegetable found in the east. Especially in the Prasae River 
Basin, Rayong Province, it is a local plant that has potential to be promoted for commercial production. It is classified 
as weed, but it has been used as food for people around the Prasae River Basin area. However, there is no data to 
support commercial production. The objectives of this study were to study 1) the rate of fertilizer suitable for 
compact seed yield, 2) germination stimulation method per percentage of germination of cocklebur seed, and 3) 
suitable media for germination and quality of cocklebur vegetable seedlings. The randomized complete block (RCB) 
experimental design was based on the study of the optimum fertilizer rate with 6 treatments with 4 replications 
each as follows: T1; non-fertilizer (control), T2, T3, T4, T5 and T6 as fertilizer application 15-15- 15 rates of 10, 20, 
30, 40 and 50 kg/rai, respectively. Results showed that the 15-15-15 fertilizer application at 40 kg/rai gave the seed 
yield 443 kg/rai and weight of 100 seed 30.53 g, which was higher than control treatment (309 kg/rai and 30.47 g, 
respectively). According to the study of the germination stimulation of cocklebur seeds with a difference of 5 
treatments, 4 replications: T1: soaked cocklebur seeds with water for 2 months (control). T2: soaked cocklebur seed 

                                                 
1 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 322/11 ต.หวยโปง. อ.เมือง จังหวัดระยอง 21150 
1 Rayong Agricultural Research and Development Center 322/11 T. Huaipong, A. Muang, Rayong, 21150 
2 ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 27 หมู 1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
2 Chanthaburi Agricultural Engineering Research Center, 27 M.1 T. Plubpla, A. Muang, Chantaburi 22000 
* Corresponding author: thonmo@gmail.com 
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in 5% vinegar solution for 7 days. T3: soaked cocklebur seeds in hot water at 70 degrees Celsius for 1 hour. T4: 
burned seeds, and T5: soaked the cocklebur seeds in 0.25% (v/v) ethephon solution for 24 hours. The result showed 
that T5 gave seed germination time on the 5th day for 47.50% and the 7th day for 61.5%, which is higher than soaked 
seed in water for 2 months 43.5% of seed germination. The study seedling media, there were 7 treatments, 4 
replications as follows: T1: sandy loam (control), T2: black rice husk, T3: coconut husk, T4: coarse sand, T5: sandy 
loam with black rice husk in ratio 1:1, T6: sandy loam with coconut husk in ratio 1:1, and T7: sandy loam with coarse 
sand in ratio 1:1. Results showed that sandy loam mixed with coconut husk ratio 1:1 gave the highest seed 
germination 95.25% and weight of seedlings was 15.04 g/100.  
Keywords: Fertilizer rate, germination stimulation, compact seedling material 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทปพันกิ่งตอการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของทุเรียนเสียบยอด 
Comparing Efficiency of Wrapping Tape on Survival Rate and Growth of Cleft-Grafting Durian 

(Durio zibethinus Merr.)  
 

สายทิพย ทิพยปาน1 และ ลดาวัลย เลศิเลอวงศ1* 
Thippan, S.1 and Lerslerwong, L.1* 

 

บทคัดยอ  

การเสียบยอดเปนเทคนิคที่นิยมนํามาใชในขยายพันธุทุเรียนอยางเปนการคา เทปพันกิ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ
ในการขยายพันธุเพ่ือใหไดตนพันธุทุเรียนที่มีคุณภาพ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสทิธิภาพชนิดของเทปพันก่ิงท่ีใชใน
การขยายพันธุทุเรียนดวยวิธีเสียบยอด โดยใชตนตอทุเรียนบานและเสียบยอดดวยทุเรียนพันธุการคาพันธุหมอนทอง วางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณ ประกอบดวย 3 ทรีทเมนต คือ เทปพันก่ิง 3 ชนิด ไดแก เทปพันก่ิงการคา ฟลมพาราฟน และเทปพันก่ิงยอยสลายได
ทางชีวภาพ ทรีทเมนตละ 5 ซ้ํา ซ้ําละ 15 ตน ประเมินการรอดชีวิต และการเจริญเติบโตของตนทุเรียนภายหลังการเสียบยอด ไดแก 
ความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางลําตน จํานวนยอด และจํานวนใบ ผลการทดลอง พบวา ชนิดของเทปพันก่ิงไมมีผลตออัตราการรอด
ชีวิต (62 – 65 เปอรเซ็นต) ความสูงตน และเสนผานศูนยกลางลําตนของทุเรียนหลังเสียบยอด 30 วัน แตพบวา หลังการเสียบยอด 60 
วัน ตนทุเรียนที่ใชเทปพันกิ่งทางการคาและเทปพันกิ่งที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ มีขนาดเสนผานศูนยกลางของกิ่งพันธุไมแตกตางกัน
และมากกวาทุเรียนที่ใชเทปพาราฟน ในขณะท่ี ความสูงของตนทุเรียนที่ใชเทปแตละชนิดมีความแตกตางกันภายหลังเสียบยอดไปแลว 
90 วัน โดยทุเรียนที่ใชเทปพาราฟนและเทปที่ยอยสลายไดทางชีวภาพมีความสูงตนมากกวาทุเรียนที่ใชเทปทางการคา นอกจากนี้ พบวา 
ตนทุเรียนที่ใชเทปพันกิ่งที่ยอยสลายไดทางชีวภาพมีจํานวนยอดและจํานวนใบไมแตกตางจากทุเรียนที่ใชเทปทางการคา ในขณะที่ตน
ทุเรียนที่ใชเทปพาราฟนมีจํานวนยอดและใบนอยที่สุด  
คําสําคัญ: พลาสติกชีวภาพยอยสลายได, ทุเรียน, การขยายพันธุ, การตอก่ิง 
 

Abstract  

Cleft grafting is a technique commonly used in commercial durian propagation. Wrapping tape is an 
important factor affecting the success of durian propagation for good-quality grafts. This research aimed to study 
the efficiency of wrapping tape used for durian propagation by the cleft-grafting method: the wild-type rootstock 
and the scion of commercial durian (Durio zibethinus) cv. Monthong were used as the plant materials. A Completely 
Randomized Design was performed with five replications (15 seedlings/replication) and comprised of three 
treatments, three types of wrapping materials, including commercial, paraffin, and biodegradable tape.  The survival 
percentage of grafts after grafting and growth performance, including plant height, stem diameter, and the number 
of sprouted shoots and leaves, were evaluated. The results showed that the type of wrapping tape did not affect 
the survival rate (62–65 %) and growth performance of durian grafts after 30 days of grafting. However, at 60 days 
after grafting, it showed that the stem diameter of durian grafts using commercial and biodegradable tape was not 
significantly different and was more significant than those using paraffin tape. In comparison, different wrapping tape 
affected the height of durian grafts after 90 days of grafting. The plant height of durian grafts using paraffin and the 
biodegradable tape was more significant than those using commercial tape. In addition, it was found that the 
number of sprouted shoots and leaves of durian grafts using biodegradable and commercial tape had no significant 
difference. While the grafts using paraffin tape had the lowest number of sprouted shoots and leaves.  
Keywords: Biodegradable plastic, durian, propagation, grafting 

                                                 
1 สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (วิชาเอกพืชศาสตร) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
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ลักษณะสําคัญทางการเกษตรของตนขาวสังขหยดพัทลุงที่ไดจากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง 
หลังจากยายลงแปลงปลูก 

Important Agronomical Characteristics of In Vitro Derived Sang Yod Phatthalung Rice Plantlets 
after Transplanting to Field Conditions  
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บทคัดยอ  

ขาวสังขหยดพัทลุงมีเมล็ดสีแดงเขม และปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสงู จึงเปนอาหารสุขภาพที่ตองการสําหรบัคนดูแลสขุภาพ  
สงผลใหมีความตองการผลผลิตสูง ดังนั้นจึงไดศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตอลักษณะทางการเกษตรหลังจากยายลงเเปลง
ปลูก โดยการเพาะเลี้ยงปลายยอดของขาวสังขหยดพัทลุงในอาหารเหลวสูตร oil palm culture medium (OPCM) สารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่ ใชคือ 6-benzyladenine (BA) ความเขมขน 0, 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ล. เพียงชนิดเดียวหรือใชรวมกับ 1-
naphthaleneacetic acid (NAA) ความเขมขน 0.5 มก./ล. คัดเลือกตนขาวที่แข็งแรงอนุบาลออกปลูกในแปลงปลูก ณ ศูนยวิจัยขาว
พัทลุง หลังออกปลูกเปนเวลา 120 และ 140 วัน บันทึกลักษณะทางการเกษตรของตนขาวที่ไดจากแตละชุดการทดลอง พบวา ตนขาว
ที่มาจากอาหารเหลวเติม BA เขมขน 0.5 มก./ล. ใหจํานวนกอตอตนสูงสุด 34.00 กอ จํานวนชอดอกตอตนสูงสุด 34.00 ชอดอก เมล็ด
ดีสูงสุด 90.35 เปอรเซ็นต เมล็ดลีบต่ําสุด 3.02 เปอรเซ็นต น้ําหนักขาวเปลือก 100 เมล็ดสูงสุด 1.765 กรัม และน้ําหนักขาวกลอง 100 
เมล็ดสูงสุด 1.471 กรัม  
คําสําคัญ: ขาวสังขหยดพัทลุง สารควบคุมการเจรญิเติบโต ตนพืชในหลอดทดลอง ลักษณะทางการเกษตร 

 

Abstract  

Sang Yod Phatthalung rice is dark-red color dehusk seed and high antioxidant activity So, the current desire 
of healthy food leading to the high demand of healthier rice product. Thus, investigation of PGRs on agronomical 
characteristics after transferring to field conditions were performed. Shoot tips of Sang Yod Phatthalung rice were 
cultured in liquidified oil palm culture medium (OPCM) without and with different concentrations of 6-
benzyladenine (BA) (0, 0.5, 1.0 and 1.5 mg/L) alone or in combination with 0.5 mg/L 1-naphthaleneacetic acid (NAA). 
Complete plants were acclimatized and transferred to field conditions at Phatthalung Rice Research Center. After 
acclimatization for 120 and 140 days, some agronomical characteristics were recorded and statistically compared. 
Plants obtained from 0.5 mg/L BA containing the medium gave the highest results in number of tillers per plant 
34.00 tillers, number of panicles per plant at 34.00 panicles, filled seeds at 90.35 percent, unfilled seeds at 3.02 
percent, 100 paddy weight at 1.765 g and 100 grains weight at 1.471 g. 
Keywords: Sang Yod Phatthalung rice, PGRs, in vitro plantlet, agronomical characteristics  
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ผลของตนตอยางพาราตอการเจริญเติบโต และการประเมินผลผลิตน้ํายางในระยะกลาของกิ่งพันธุดี RRIT 251 
Effect of Rubber Rootstocks on Growth and Evaluation of Latex Yield at Nursery Stage in  

RRIT 251 
 

ศศวิิมล หลีวงค1  จรัสศรี นวลศรี1 ณัฏฐากร วรอฐัสิน1 และ กรกช นาคคนอง1*  
Liwong, S., 1 Naulsria, C., 1 Woraathasin, N. 1 and Nakkanonga, K.1* 

 

บทคัดยอ 

ยางพาราเปนพืชที่นิยมขยายพันธุโดยการติดตา ซึ่งตนตอที่ใชในการติดตาจะสงผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ํายางพารา
ของกิ่งพันธุดี ดังนั้นกอนทําการขยายพันธุควรมีการศึกษาผลของตนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพารากอน แตเนื่องจากยางพารา
เปนไมยืนตนท่ีสามารถเปดกรีดไดเมื่อยางพารามีอายุประมาณ 6-7 ป จึงจะสามารถทําการตรวจสอบอิทธิพลของตนตอยางพาราตอ
ปริมาณผลผลิตน้ํายางได เพื่อเปนการรนระยะเวลาในการตรวจสอบอิทธิพลของตนตอยางพาราตอปริมาณผลผลิตน้ํายางพารา จึงใช
ขอมูลที่มีความสัมพันธกับผลผลิตน้ํายางที่สามารถประเมินในเบื้องตนตั้งแตระยะตนกลา เชน การเจริญเติบโต ผลผลิตในระยะกลา 
ลักษณะทางกายภาพของทอน้ํายาง การแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวกับการสรางน้ํายาง โดยศึกษาหลังจากติดตาพันธุ RRIT 251 บนตนตอ
พันธุเดียวกัน และพันธุ PB 5/51 เปนเวลา 2 ป แลวทําการประเมินผล ปรากฏวา การเจริญเติบโต ผลผลิต โครงสรางเปลือกยาง ทอน้ํา
ยาง และการแสดงออกของยีน SUT3, HMGS และ SEF ไมแตกตางกันทางสถิติ แสดงใหเห็นวาตนตอพันธุ PB 5/51 ไมสงผลตอการ
เจริญเติบโต และการใหผลผลิตน้ํายางของกิ่งเลี้ยง RRIT 251 
คําสําคัญ: การติดตา, ตนตอ, ก่ิงพันธุดียางพารา 

 

Abstract 

Rubber tree is generally propagated by bud grafting and this method may affect growth and latex yield of 
the scion. Before propagating, the effect of rubber rootstocks on the growth and latex yield should be studied. 
Rubber is a perennial plant. Time required for planting to harvesting latex yield by tapping is long 6-7 years. So, the 
influence of the rubber rootstock on the amount of latex yield from scion should be examined at early stage of 
grafting periodin order to reduce the time for rubber plantation. Therefore, preliminary data for evaluation of latex 
yields such as growth, latex yield at nursery stage, biochemical constituents anatomical characteristic of latex vessel 
were conducted after grafting RRIT 251 scion onto RRIT 251 and PB 5/51 rubber rootstock for 2 years.The results 
showed that growth, latex yield, bark thickness latex vessel and expression of some rubber synthetic genes; SUT3, 
HMGS and SEF were not statistically different. It indicated that PB 5/51 rootstock did not play significant role on 
growth and latex yield of scion, RRIT 251. 
Keywords: Bud grafting, rootstock, scion, rubber tree
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ผลของอัตราปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุของถั่วพรา 
Effect of Planting Density on Growth, Yield and Seed Quality of Jack bean  

 

ชื่นจิต แกวกัญญา1* เครือฟา คนหมั่น 1
 
และ รัตติยา สารโภคา1

 
 

Kaewkunya, C.1*, Khonman, K.1
 
and Sarnpokar, R.1

 
 
 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอัตราปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วพราที่ปลูกในสภาพ
ไร ภายใตสภาพดินลูกรัง ดําเนินการทดลองที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 วางแผนการทดลองแบบ Randomize 
Complete Block Design (RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบดวย 3 สิ่งทดลอง คือ อัตราปลูกที่ตางกัน (จํานวนตนตอหลุม) ไดแก 1 ตน/
หลุม (4,800 ตนตอไร) 2 ตน/หลุม (9,600 ตนตอไร) และ 3 ตน/หลุม (14,400 ตนตอไร) ระยะปลูก 75x50 เซนติเมตร  ผลการทดลอง
พบวา อัตราปลูกไมมีผลตอความสูงตนถ่ัวพรา (p>0.05) อยางไรก็ตามพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของอัตราปลูกตอจํานวนใบ 
(p<0.05) โดยที่อายุ 7 สัปดาห หลังปลูก อัตราปลูก 1 ตน/หลุม มีจํานวนใบสูงสุด (12.20 ใบตอตน)  อัตราปลูกที่ 3 ตน/หลุม ให
ผลผลิตเมลด็สงูสุด คือ 368.19 กิโลกรัมตอไร แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตราปลูกอื่น ๆ (p<0.05)  ในดานคุณภาพเมล็ดพันธุ 
(ลักษณะทางกายภาพ และสรีรวิทยา) พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางสิ่งทดลอง (p>0.05)  จากการศึกษาครั้งน้ีสรุปไดวา การ
ปลูกถั่วพราในสภาพดินลูกรัง ภายใตสภาพแวดลอมจังหวัดสกลนคร เพื่อใหไดผลผลิตเมล็ดที่สูงและเมล็ดพันธุคุณภาพดีควรใชอัตรา
ปลูกที่ 3 ตน/หลุม  
คําสําคัญ: ถั่วพรา จํานวนตนตอหลุม ผลผลิต คณุภาพเมลด็พันธุ 

 

Abstract  

This research aimed to investigate the effect of plant densities on growth, yield and seed quality of Jack 
bean cultivated in field condition under lateritic soil condition. The experiment was conducted at Faculty of Natural 
Resources and Agro-Industry, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus, during August 
2018 to March 2019. Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications was used as an experimental 
design. Treatments consisted of 3 plant densities (number of plant per hill) : 1 plant per hill (4,800 plants per rai), 
2 plants per hill (9,600 plants per rai) and 3 plants per hill (14,400 plants per rai), plant spacing at 75x50 cm . The 
results indicated that plant density had not significant effect on plant height of jack bean. However, statistically 
significant different (P<0.05) were found in leaf number per plant; 7 weeks after planting, the planting rate of 1 plant 
per hill had the highest leave number (12.20 leave per plant). Planting rate at 3 plants per hill produce the highest 
seed yield (368.19 kg/rai), statistically significant different (p<0.05). In term of seed quality (physical and physiological 
characteristics) found that not significant difference between treatments (p>0.05). This study conclusion that the 
planting of jack bean on lateritic soil under Sakhon Nakhon province condition for high seed yield and good seed 
quality should apply planting rate at 3 plants per hill.  
Keywords: jack bean, number of plants per hill, yield, seed quality  
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ผลของระดับความเขมแสงตอการผลิตบัวบกปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร 
Effect of Light Intensity for Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) Production Using Indoor 

Vertical Growing System 
 

จีรภา ออสติน1* ภัทรพร ศรีวราพันธุ2
 
วุฒิพล จันทรสระคู3 และอรพนิ หนูทอง4 

Austin, J.1*, Sriwarapan, P.2, Chansrakoo, W. 3 and Noothong, O.4
 
 
 

บทคัดยอ  

การปลูกบัวบกโดยทั่วไปจะตองมีการพรางแสง การปลูกพืชในโรงงานปลูกพืช (plant factory) พืชแตละชนิดมีการตอบสนอง
ตอระดับความเขมแสงแตกตางกันไปตามแหลงกําเนิดแสงเทียมที่แตกตางกัน หลอด LED ใชพลังงานนอย และชวยประหยัดไฟฟา การ
ทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความเขมแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของพันธุบัวบกที่นิยมปลูกในภาคใต 
บนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคารปลูกพืช โดยใชแสงเทียม จากหลอด LED ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เพื่อเพ่ิมประมาณ
ผลผลิตของบัวบก และลดตนทุนการผลิต  ทําการทดลองที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563 ระยะเวลา 1 ป วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 5 ซ้ํา 4 กรรมวิธี 
ประกอบดวยระดับความเขมแสง 4 ระดับ ไดแก ระดับความเขมแสง 50  100 150 และ 200 µmol m-2 s-1 จากผลการทดลอง พบวา 
การปลูกบัวบกสายพันธุที่นิยมปลูกแถบภาคใต บนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคารปลูกพืช โดยการใชแสงเทียม ระยะเวลาใหแสง 12 
ชั่วโมง ใชสารละลายธาตุอาหารพืช สูตร Enshi โดยไมมีการควบคุมอุณหภมูิ ควรใหระดับความเขมแสง อยูระหวาง 150-200 µmol m -

2 s-1 มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบกมากที่สุด 
คําสําคัญ: บัวบก แสงเทียม แบบแนวดิ่งในอาคารปลูกพืช ระดับความเขมแสงที่เหมาะสม   

 

Abstract  

The Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) production is usually grown under a shading net. Each plant 
that grows in a plant factory with artificial light responds to different light intensity levels and different artificial light 
sources. LED lighting saves money because it uses less electricity. The objective was to study the suitable light 
intensity for the growth and production yield of the popular variety of Pennywort in the Southern Thailand. These 
Pennywort varieties were grown on a substrate in an indoor vertical farming under artificial light and supplied 
inorganic nutrient solutions to increase yields. The cultivation conditions were set without controlled temperature 
and humidity to reduce production cost. The experiment was conducted at Phuket Agricultural Research and 
Development Center in 2020 for one-year duration. The experimental design was RCBD with 5 replications. 
Treatments consisted of 4 light intensity (PPFD). The plants were illuminated under various light intensities: 50, 100, 
150 and 200 µmol m-2 s-1. The results concluded that light intensity (PPFD) between 150 to 200 µmol m-2 s-1 was 
suitable for the growth and yield of the Pennywort grown on substrate in an indoor vertical farming with a lighting 
period of 12 hours and supplied Enshi nutrient solution without controlled temperature.  
Keywords: Gotu Kola, Artificial light, Indoor vertical farming, Suitable light intensity 
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การตอบสนองทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และสารชีวเคมี ในกิ่งพันธุดี RRIT 251  
ติดตาบนตนตอยางพาราในสภาวะขาดน้ํา 

Morphological, Physiological and Biochemical Responses of RRIT 251 Scion  
Grafted on Different Rubber Rootstocks during Drought Condition 

 

ลักษณพร ศรียะพันธ1,2, จรัสศรี นวลศรี1, ณัฏฐากร วรอฐัสิน3 และ กรกช นาคคนอง1*
 
 

Sriyapunt, L.1,2, Nualsri, C.1, Woraathasin, N.3 and Nakkanong K.1* 
 

บทคัดยอ 

การเลือกใชตนตอยางพาราที่มีความทนทานตอสภาวะแลง เปนอีกทางเลือกที่สามารถลดผลกระทบจากสภาวะขาดน้ําได 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตนตอยางพาราตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการ
สรางสารในกลุม ROS โดยนําก่ิงพันธุดีของยางพาราพันธุ RRIT 251 มาติดตาบนตนตอพันธุ RRIM 623, PB 5/51 และ RRIT 251 
หลังจากนั้นทาํการงดนํ้าเปนเวลา 11 วัน โดยตรวจสอบการตอบสนองของก่ิงพันธุดีหลังการงดนํ้า 0, 5, 8 และ 11 วัน พบวา การงดน้ํา
สงผลใหคาความเขียวของใบลดลง และเปนสาเหตุท่ีทําใหประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสง (A), การเปดปดปากใบ (Gs) และอัตราการ
คายนํ้า (E) ลดลงตามไปดวย ในวันที่ 11 ของการงดนํ้า การสรางสารในกลุม ROS ของกิ่งพันธุดีที่ติดตาดวยตนตอทั้ง 3 สายพันธุเพ่ิมขึน้ 
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลของตนตอ 3 สายพันธุ พบวา RRIT 251/RRIM 623 ใหคาความเขียวของใบสูงกวา RRIT 251/PB 5/51 
และ RRIT 251/RRIT 251 ที่ 34.90 , 28.15 และ 25.64 SPAD unit ตามลําดับ ในขณะท่ี  RRIT 251/PB 5/51 ใหการสรางสารใน
กลุม ROS สูงกวาตนตอสายพันธุ RRIM 623 และ RRIT 251 หลังจากงดน้ําเปนเวลา 11 วัน สรุปไดวากิ่งพันธุดีของยางพาราพันธุ RRIT 
251 ท่ีติดตาบนตนตอพันธุ RRIM 623 มีแนวโนมลดความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากความเครียดจากการขาดน้ําได 
คําสําคัญ: กิ่งพันธุด,ี ตนตอ, สภาวะขาดน้ํา, สารอนุมลูอิสระ 

 

Abstract 

The utilization of drought tolerant rubber rootstock is one alternative solution to minimize effect of drought 
stress. The objective of this study was to investigate the effect of different rubber rootstocks on physiological, 
morphological and reactive oxygen species (ROS) changes. RRIT 251 scion bud grafted on RRIM 623 (RRIT 251/RRIM 
623), PB 5/51 (RRIT 251/PB 5/51) and RRIT 251 (RRIT 251/RRIT 251) rootstocks were observed at different time points 
of water-deficit condition (0, 5, 8 and 11 days). Water stress caused reduction of leaf greenness, leaf photosynthetic 
rate (A), stomatal conductance (Gs) and transpiration rate (E). At 11 days after withholding water, MDA, O2

- and H2O2 
accumulation were increased in RRIT 251 scions grafted on 3 rootstocks. The result showed that RRIT 251/RRIM 623 
exhibited greater leaf greenness (34.90 SPAD unit) than RRIT 251/PB 5/51 and RRIT 251/RRIT 251 (28.15 and 25.64 
SPAD unit) respectively. In addition, RRIT 251/PB 5/51 had higher accumulated in MDA, O2

- and H2O2 than RRIM 623 
and RRIT 251. After 11 days of withholding water, our results indicate that RRIT 251 bud grafted with RRIM 623 
alleviated the oxidative damage caused by drought stress. 
Keywords: scion, rootstocks, water-deficit, reactive oxygen species (ROS) 
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ระยะเวลาการใหแสงที่เหมาะสมตอการผลิตบัวบกปลูกแบบแนวด่ิงในอาคาร 
Optimal Lighting Period for Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) Production Grown 

in an Indoor Vertical Farm 
 

จีรภา ออสติน1* ภัทรพร ศรีวราพันธุ2
 
วุฒิพล จันทรสระคู3 และอรพนิ หนูทอง4 

Austin, J.1*, Sriwarapan, P.2, Chansrakoo, W.3 and Noothong, O.4
 
 
 

บทคัดยอ 

บัวบก (Centella asiatica Linn. Urban) เปนพืชที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในภาคใต การหาสภาวะในการใหแสงท่ี
เหมาะสมในการปลูกแบบแนวดิ่งในอาคารเปนวิธีการหนึ่งในการเพ่ิมประมาณผลผลิตบัวบก โดยศึกษาระยะการใหแสงที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุบัวบกปลูกบนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคารปลูกพืช โดยใชแสงเทียม จากหลอด LED ไมมีการ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในหอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต ทําการทดลองท่ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ระหวางเดือนตุลาคม 
2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ระยะเวลา 1 ป วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 5 
ซ้ํา 4 กรรมวิธี ประกอบดวยระยะเวลาการใหแสง 4 ระยะ ไดแก ระยะเวลาการใหแสง 8 10 12 และ 14 ชั่วโมง ผลการทดลอง พบวา 
การปลูกบัวบกสายพันธุที่นิยมปลูกแถบภาคใต บนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคารปลูกพืช โดยการใชแสงเทียม ใหระดับความเขมแสง 
200 µmol m-2 s-1  ใชสารละลายธาตุอาหารพืช สูตร Enshi โดยไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ควรใชระยะเวลาใหแสง 12 ชั่วโมง มีความ
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตตอตนของบัวบกมากที่สุด 
คําสําคัญ: บัวบก สารละลายธาตอุาหารพืช สูตร Enshi แบบแนวดิง่ในอาคารปลูกพืช ระยะการใหแสงตอการเจริญเติบโต 

 

Abstract  

Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) is an economically valuable plant widely cultivated in Southern 
Thailand. Light conditions in an indoor vertical farm to increase the production of Pennywort were investigated. The 
study observed the suitable lighting period on growth and yield of Pennywort in substrate grown in an indoor vertical 
farm system using artificial light of LED bulbs to increase yields. The room was not controlled conditions such as 
temperature and humidity to reduce production cost. The experiment was conducted at Phuket Agricultural 
Research and Development Center in 2020 for one-year duration. The experimental design was RCBD with 5 
replications. Treatments consisted of lighting period 4 levels: 8, 10, 12 and 14 hours. The results observed that the 
highest yield per plant of Pennywort grown on the substrate under the indoor vertical farming under light intensity 
(PPFD) 200 µmol m-2 s-1 with a lighting period of 12 hours and supplied Enshi nutrient solution. 
Keywords: Gotu Kola, Enshi nutrient solution, Indoor vertical farming system, Lighting period on growth 
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ผลของความหนาแนนตนตอการเจริญเติบโตของบัวบกปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร 
Effect of Plant Population Density on Growth of Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) 

Grown Indoor Vertical Farming 
 

จีรภา ออสติน1*  ภัทรพร ศรีวราพันธุ2
 
วุฒิพล จันทรสระคู3 และอรพนิ หนูทอง4 

Austin, J.1*, Sriwarapan, P.2, Chansrakoo, W.3
 
and Noothong, O.4 

 

บทคัดยอ  

การปลูกบัวบกโดยการใชไหลหรือลําตนปลูก จะทําใหเก็บผลผลิตไดไวกวาการปลูกดวยเมล็ด คําแนะนําระยะปลูกของบัวบก
จะแตกตางกัน การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความหนาแนนตนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุบัวบกที่
นิยมปลูกในภาคใต โดยปลูกบนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคารปลูกพืชโดยใชแสงเทียมจากหลอด LED รดดวยสารละลายธาตุอาหาร 
Enshi เพ่ือเพ่ิมประมาณผลผลิตของบัวบก และไมมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นของหอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต  ทําการทดลองที่
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ระยะเวลา 1 ป  วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) 5 ซ้ํา 4 กรรมวิธี ประกอบดวยระยะปลูก 4 ระยะ คือ ระยะปลูก 10x10  10x15  
15x15 และ 20x10 เซนติเมตร (ความหนาแนนตน 100  66  44 และ 50 ตนตอตารางเมตร ตามลําดับ) ผลการทดลอง สรุปไดวา การ
ปลูกบัวบกสายพันธุที่นิยมปลูกแถบภาคใต บนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคารปลูกพืช โดยการใชแสงเทียม ใหระดับความเขมแสง 200 
µmol m-2 s-1 ระยะเวลาใหแสง 12 ชั่วโมง ใชสารละลายธาตุอาหารพืช สูตร Enshi โดยไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ควรจัดระยะปลูก 20 
x 10 เซนติเมตร หรือใหมีความหนาแนนตน 50 ตนตอตารางเมตร มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบกสาย
พันธุทางภาคใต 
คําสําคัญ: บัวบก แสงเทียม วัสดปุลูกแบบแนวดิ่งในอาคารปลูกพืช ความหนาแนนตน 

 

Abstract  

The cultivation of Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) using the stolon and stem has a shorter 
harvesting time than those using seedlings. The guidance for planting distance of conventional C. asiatica cultivation 
was different in various studies. The objectives of this study were to investigate the suitable plant population density 
for the growth and production yield of C. asiatica which as the popular variety plant in Southern. The Pennywort 
was grown on a substrate in an indoor vertical farming using artificial light of LED bulbs and supplied Enshi nutrient 
solution to increase the production yields. The cultivation conditions were not controlling temperature and humidity 
in order to reduce production cost. The experiment was conducted at Phuket Agricultural Research and 
Development Center in 2020 for one-year duration. The experimental design was RCBD with 5 replications. 
Treatments consisted of planting distance 4 levels: 10x10, 10x15, 15x15 and 20x10 cm. (plant population density: 
100, 66, 44 และ 50 plant/m-2, respectively) The results showed that the suitable plant population density for the 
growth and yield of C. asiatica grown on a substrate in an indoor vertical farming with light intensity (PPFD) 200 
µmol m-2 s-1, lighting period 12 hours, supplied by Enshi nutrient solution, without controlled conditions was 50 
plants per square meter or planting spacing of 20 x 10 centimeter (row x between plants). 
Keywords: Gotu Kola, artificial light, a substrate in an indoor vertical farming, plant density 
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สารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตบัวบกบนวัสดุปลูกแบบแนวด่ิงในอาคาร 
Optimal Nutrient Solution on Growth of Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) 

in Substrate Grown Indoor Vertical Farming 
 

จีรภา ออสติน1*  อารีวรรณ ฉิมทับ1 ภัทรพร ศรีวราพันธุ2
 
วุฒิพล จันทรสระค3ู และ อรพิน หนูทอง4 

Austin, J.1*, Chimthup, A.1, Sriwarapan, P.2, Chansrakoo, W.3
 
and Noothong, O.4

 
 
 

บทคัดยอ  

การผลิตใบบัวบกในปจจุบัน ประสบกับปญหาการตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงและสารโลหะหนักในผลผลิต จึงพัฒนาการ
ปลูกเลี้ยงบัวบกบนวัสดุปลูกในระบบปดโดยสารละลายธาตุอาหารจากปุยเคมี การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิตบัวบก
ดวยสารละลายธาตุอาหารท่ีเหมาะสม สําหรับการปลูกแบบแนวตั้งในอาคารที่ไมมีการควบคุมสภาพแวดลอม โดยใชแสงเทยีมจากหลอด 
LED เพื่อเพ่ิมผลผลิตบัวบก ทําการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 
ระยะเวลา 1 ป วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 3 กรรมวิธี จํานวน 8 ซ้ํา ประกอบดวย
สารละลายธาตุอาหารพืช 3 สูตร ไดแก สารละลายธาตุอาหารพืช Wanshi, Sum vegetables และ Enshi ทําการปลูกทดลอง 2 ครั้ง 
ผลการทดลอง สรุปไดวา สารละลายธาตุอาหารพืชที่ใชในการทดลองทั้ง 3 ชนิด สามารถใชในการปลูกบัวบกแบบแนวตั้งในอาคาร โดย
ใชหลอด LED ท่ีไมมีการควบคุมอุณหภูมิหอง และความชื้นได  โดยสารละลายธาตุอาหารพืช Wanshi มีความเหมาะสมสําหรับปลูก
บัวบกเพื่อการบริโภคสด ในขณะที่สารละลายธาตุอาหารพืช Enshi และ Sum vegetables เหมาะสําหรับปลูกบัวบกเพ่ือการใช
ประโยชนดานสมุนไพร  
คําสําคัญ: การปลูกพืชในแนวตั้ง บัวบก สารละลายธาตุอาหารจากปุยเคมี  

 

Abstract  

At the present, the conventional production of Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) has problems 
with pesticide residues and heavy metals in plants. Therefore, this study was experimented a substrate-grown C. 
asiatica production in an indoor vertical farming using a chemical nutrient solution. The objectives of this experiment 
were to verify the nutrient solutions for C. asiatica, which was grown on a substrate in an indoor vertical farm using 
artificial light of LED bulbs without controlling environment conditions in order to increase productivity. The 
experiment was conducted at Phuket Agricultural Research and Development Center in 2021 for one-year duration. 
Randomized Complete Block Designs (RCBD) was conducted with 3 treatments and 8 replications. The treatments 
were “Wanshi”, “Sum vegetables” and “Enshi” nutrient solutions. The experiment was conducted over two 
seasons. According to the results, three nutrient solution formulas could be used for growing C. asiatica under LED 
light in the vertical cultivation inside a building without controlling temperature and humidity. The “Wanshi” nutrient 
solution could be recommended for the growth and productivity of C. asiatica as a leafy vegetable, whereas the 
“Enshi” and “Sum vegetables” nutrient solutions might be suggested for growing C. asiatica as a medicinal herb. 
Keywords: Vertical farming production, Gotu Kola, chemical nutrient solution 
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การคัดเลือกพนัธุบัวบกที่เหมาะสมสําหรับปลูกในอาคารโดยใชแสงเทียม 
Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) Variety Selection for Indoor Vertical Farming 

 

จีรภา ออสติน1*  อารีวรรณ ฉิมทับ1 ภัทรพร ศรีวราพันธุ2
 
วุฒิพล จันทรสระค3ู และ อรพิน หนูทอง4 

Austin, J.1*, Chimthup, A.1, Sriwarapan, P.2, Chansrakoo, W.3
 
and Noothong, O.4

 
 
 

บทคัดยอ  

บัวบก (Centella asiatica Linn. Urban) เปนผักพื้นบานที่นิยมรับประทานเปนผักสด มีประโยชนทางสมุนไพรที่มีคุณคา
มากมาย ในตางประเทศไดมีการพัฒนาการปลูกเลี้ยงบัวบกในโรงเรือน และการปลูกในโรงงานปลูกพืช (Plant factory) การทดลองนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือทําการคัดเลือกพันธุบัวบกท่ีใหผลผลิตสูง เหมาะสําหรับบริโภคสด และเหมาะสมสําหรับการปลูกบนวัสดุปลูกแบบ
แนวดิ่งในอาคารปลูกพืชโดยใชแสงเทียมจากหลอด LED ไมมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพ่ือลดตนทุนการผลิต ทําการทดลองท่ี 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2564 ระยะเวลา 2 ป วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 5 ซ้ํา 4 กรรมวิธี ประกอบดวยพันธุบัวบก 4 สายพันธุ ไดแก พันธุบัวบกจาก
ชุมพร นครศรีธรรมราช (พร) นครศรีธรรมราช (สุภาพ) และนครศรีธรรมราช (3) ทําการปลูกทดลอง 3 ครั้ง ผลการทดลองสรุปไดวา 
บัวบกพันธุนครศรีธรรมราช (สุภาพ) และพันธุนครศรีธรรมราช (พร) เปนพันธุบัวบกที่เหมาะสมสําหรับการปลกูบนวัสดุปลกูในแนวดิ่งใน
อาคารปลูกพืช และไมมีการควบคุมอุณหภูมิ เปนพันธุที่มีขนาดลําตนสูงใหญ ขนาดใบใหญ เถา และใบกรอบ รสชาติดี ไมขม เหมาะ
สําหรับปลูกเพ่ือการบริโภคเปนผักสด สวนบัวบกพันธุชุมพร เหมาะสําหรับปลูกเพื่อใชประโยชนทางสมุนไพร เนื่องจากมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิก และคากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด 
คําสําคัญ: บัวบก การปลูกพืชบนวัสดุปลูกในแนวตั้ง โรงงานปลูกพืช 
 

Abstract  

Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) is local leafy vegetables that the most often eaten raw and has 
a valued traditional medicine. In foreign countries, Pennywort has been developed for production in greenhouse 
and in plant factory. The objectives were to select the variety of C. asiatica that shows the highest production yield, 
suitability for fresh vegetable consumption and for growing in indoor vertical farming using artificial light of LED 
bulbs, without controlled temperature and humidity to reduce production cost. The experiment was conducted at 
Phuket Agricultural Research and Development Center in 2020 to 2021 for two-year duration. The experimental 
design was RCBD with 5 replications. Treatments consisted of four varieties of C. asiatica: Chumphon, Nakhon Si 
Thammarat (Porn), Nakhon Si Thammarat (Suprap) and Nakhon Si Thammarat (3) varieties. The experiment was 
conducted three times. The results showed that the Pennywort varieties of Nakhon Si Thammarat (Suprap) and 
Nakhon Si Thammarat (Porn) were suitable for growing in substrate indoor vertical farming without controlled 
condition. These verities have long petiole, large leaf, tender vine and leaves, and also have a good taste and no 
bitter taste that recommended for fresh vegetable production. Chumphon variety was recommended as plants for 
medicinal purposes, which exhibited the higher content of phenolic compounds and the antioxidant activity. 
Keywords: Gotu Kola, substrate-based indoor vertical farm, plant factory 
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สํารวจ รวบรวม อนุรักษ และคัดเลือกพันธุพืชผักพื้นเมืองภาคใต  
The Collection, Conservation and Selection of Local Vegetables in Southern Thailand 

 

อารีวรรณ ฉิมทับ1* ภัทรพร ศรีวราพันธุ2
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Chimthup, A.1* Sriwarapan, P.2 Suamak, U.3 Thongsawat, A.3
 
Damnoi, S.4 Prajimpon, W.5 Kongisro, A.5  

Kamwut, P.6 Poonsin, B.1 Susrinaun, N.7 Priapying, P.8 and Austin, J.1 
 

บทคัดยอ  

การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกพันธุผักพื้นเมืองภาคใตท่ีมีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาเปนอาหารสุขภาพ ดําเนินการระหวาง
เดือนตุลาคม. พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เปนระยะเวลา 2 ป โดยการสํารวจ และรวบรวมพันธุพืชผักพื้นเมืองภาคใต จาก
แหลงปลูกตาง ๆ จํานวน 35 ชนิดพืช คือ ไดแก แหมะ (Momordica subangulate) พาโหม (Paederia foetida) ออดิบ (Colocasia 
gigantea) ยําแย (Coriandrum sativum) ผักราน้ํา (Limnophila rugose) ผักชีลอม (Foeniculum vulgar Mill) ผักแวน (Marsilea 
crenata) เปราะหอม (Kaempferia galanga) เรว (Amomum villosum Wall) ดาหลาบาน (Etlingera elatior) ผักกูด (Diplazium 
esculentum) ผักริ้น (Monochoria vaginalis) ลําเท็ง (Stenochlaena palustris) กระวาน (Amomum krervanh) บุกเตียง 
(Arisaema petiolatum Gaqnep) มะระขี้นก (Momordica charantin) ปุดนา (Alpinia zerumbet) สมกบ (Oxalis corniculata ) 
ผักเอื้อง (Polygonum tomentosum Willd) ผักชอง (Blyxa octandra Planch) ผักบุงไทย (Ipomcea aquatica Forsk) บัวบก 
(Centella asiatica) ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb) บอน (Colocasia esculenta Sahott) แส (Leptocarpus disjunctus 
Mast)  ผักหนาม (Lasia spinosa)  กะทือ (Zingiber zerumbet)  สมเขาคัน (Columellia trifolia Merr)  ผักเสี้ยน (Cleome 
gynandra) พริกขี้นก (Capsicum frutescens Linn) ผักลิ้นหาน (Launaea sarmentosa) ตาลปตรฤาษี (Limnocharis flava (L.) 
Buchenau) กระเจี๊ยบ (Hibiscus sabdariffa) ผักกาดนกเขา (Gynura pseudochina) และผักกระเฉด (Neptunia oleracea) ชนิด
ละ 5 สายตน นํามาปลูกเปรียบเทียบใน 8 สถานที่ แลวทําการคัดเลือกสายตนท่ีใหผลผลิตที่สูง และตอบสนองตอสภาพพื้นท่ีปลูกที่มี
ความแตกตางกัน จากผลการดําเนินการ สามารถคัดเลือกสายพันธุท่ีมีลักษณะการเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง และรสชาติดี เหมาะ
สําหรับปลูกเชิงพานิชยได ชนิดละ 2 สายพันธุ จํานวน 70 สายพันธุ ซึ่งพืชผักพื้นเมืองแตละชนิด มีลักษณะการเจริญเติบโตทางกายภาพ 
และคุณภาพผลผลิตแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสายพันธุพืช ฤดูกาลผลิต และสภาพแวดลอมของแปลงปลูก อายุเก็บเก่ียวของผลผลิตจะ
แตกตางกันออกไป ตามอายุของตนกลาปลูก และการจัดการของแตละพื้นที่ 
คําสําคัญ: การรวบรวมพันธุพืชผกัพ้ืนเมืองภาคใต การคดัเลือกสายตน การปลูกเชิงพานิชย อาหารสขุภาพ 

 

Abstract  

The study aimed to select the potential local vegetables Southern Thailand that can contribute to healthy 
food development. This experiment was conducted between October 2018 and September 2020 for two years. A 
total of 35 local vegetable species in Southern Thailand were surveyed and collected namely Momordica 
subangulate, Paederia foetida, Colocasia gigantea, Coriandrum sativum, Limnophila rugose, Foeniculum vulgare 
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Mill, Marsilea crenata, Kaempferia galanga, Amomum villosum Wall, Etlingera elatior, Diplazium esculentum, 
Monochoria vaginalis, Stenochlaena palustris, Amomum krervanh, Arisaema petiolatum Gaqnep, Momordica 
charantin, Alpinia zerumbet, Oxalis corniculata, Polygonum tomentosum Willd, Blyxa octandra Planch, Ipomcea 
aquatica Forsk, Centella asiatica, Piper sarmentosum Roxb, Colocasia esculenta Sahott, Leptocarpus disjunctus 
Mast, Lasia spinosa, Zingiber zerumbet, Columellia trifolia Merr, Cleome gynandra, Capsicum frutescens Linn, 
Launaea sarmentosa, Limnocharis flava (L.) Buchenau, Hibiscus sabdariffa, Gynura pseudochina and Neptunia 
oleracea. 5 stalks of each species were planted in 8 different locations and selected for high yielding stalks and 
responding to different planting conditions. The results of the operation able to select the plant species with good 
growth characteristics, high yields and good taste. Appropriate for commercial planting. 2 of each species by 70 
species. The kind of loral vegetable have a physical growth and different product quality it depends on the plant 
species, the season and environment of the field. The produce harvesting age will vary from the age seedlings 
planted and management of each area. 
Keywords: Collection of native southern vegetables, early selection, commercial cultivation, healthy food 
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การประเมินความเขากันไดของตนตอทุเรียนพื้นบานภาคใตกับกิ่งทุเรียนพันธุการคาโดยการศึกษาเนื้อเย่ือวิทยา 
Evaluation of Compatibility between Indigenous Durian Rootstocks in Southern Thailand and 

Commercial Varieties by Histology 
 

สุรศักดิ์ พรหมสกุล1
 
กรกช นาคคะนอง1,3 ณฎัฐากร วรอัฐสิน2 ฐัณยกรณ รองสวัสดิ3์ และ จรัสศรี นวลศรี1,3* 

Promsakul, S. 1, Nakkanong, K. 1,3, Woraathasin, N.2, Rongsawat, T.3 and Nualsri, C.1,3* 
 

บทคัดยอ 

ปญหาสําคัญในการขยายพันธุโดยการเสียบยอดของไมผล คือการเขากันไมไดระหวางตนตอและก่ิงพันธุดีซึ่งสงผลตอการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความสําเร็จของการเสียบยอดทุเรียน โดยศึกษาพัฒนาการของ
รอยตอ รวมท้ังการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุดี ทําการเสียบยอดหมอนทองและชะนีบนตนตอทุเรียนพ้ืนบานและทุเรียนนก โดยมี
หมอนทองบนตนตอหมอนทองและชะนีบนตนตอชะนีเปนคูเปรียบเทียบ ซึ่งหลังการเสียบยอดที่อายุ 28 วัน พบวาพัฒนาการของ
รอยตอในคูชะนีบนตนตอตาง ๆ มีความสมบูรณมากกวาการเสียบยอดดวยหมอนทอง โดยคูชะนีบนตนตอทุเรียนนกและชะนีมี
เปอรเซ็นตความสําเร็จในการเสียบยอดสูงท่ีสุด (96.67 %) และที่อายุ 12 เดือน หลังการเสียบยอด พบวา กิ่งพันธุดีหมอนทอง และชะนี
ที่เสียบยอดบนตนตอทุเรียนนก และตนตอขมิ้น มีการพัฒนาของรอยตอดีท่ีสุด สําหรับการเจริญเติบโตของก่ิงพันธุดี พบวาคูหมอนทอง
และชะนีบนตนตอทุเรียนนกมีการเจริญเติบโตดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบจากความสูงลําตน เสนผานศูนยกลางลําตน เสนผานศูนยกลาง
รอยตอและจํานวนใบ 
คําสําคัญ: การเสียบยอด การเขากันไมได รอยตอ ทุเรียนพื้นบาน  
 

Abstract 

The major obstacle in vegetative propagation by grafting in fruit crops is incompatibility between rootstock 
and scion. Graft incompatibility may occur sometimes and possibly reduced growth and yield of the scion. This 
research aims to study the development of graft union as well. Growth of Monthong and Chanee grafted on to 
different indigenous durian rootstocks were measured to ensure grafting success. Monthong and Chanee monografts 
were included as controls. Results showed that at 28 days after grafting, the graft union was completed across the 
entire length of the union and the better well form graft union was obtained when Chanee was used as scion than 
Monthong. The highest successful grafting was recorded in Chanee grafted on Nok and Chanee monografted 
(9 6 .6 7 %). At 12 months after grafting, Monthong and Chanee grafted on Nok and Khamin rootstocks showed the 
best well connected. Growth of scions after grafting, it was found that Monthong and Chanee grafted on Nok showed 
the highest growth represented by shoot growth, stem diameter, graft union diameter and leaf number.  
Keywords: Grafting, incompatibility, graft union, indigenous durian  
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การปรับปรุงพันธุขาวพื้นนุมเมล็ดสั้นปอมจากการผสมขามระหวางสปชีสยอย 
อินดิกาและจาปอนิกา โดยวิธีการจดประวัติ 

Breeding of Soft Rice Short Grain by Crossing between Indica and Japonica Subspecies by 
Pedigree Selection 
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บทคัดยอ 

ปจจุบันขาวเมล็ดสั้น หรือ ขาวจอปอนิกา (japonica) ไดรับความนิยมเปนอยางมากสําหรับใชในอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุนใน
ประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่ปลูกบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยางไรก็ตาม พันธุขาวที่ใชปลูกในปจจุบันเปนพันธุขาวจอปอนิ
กาเขตอบอุนที่ใชปลูกกันมานาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทําใหผลผลิตและคุณภาพการหุงตมลดลง ดังนั้น จึงไดทําการผสม
ขามสปชีสยอยระหวางขาว อินดิกา (ปทุมธานี 1, ไรซเบอรรี่) x จาปอนิกา (กว.ก. 2) และคัดเลือกสายพันธุขาวที่มีขนาดเมล็ดสั้นที่เกิด
จากการกระจายตัวทางพันธุกรรมในชั่วท่ี 2  ณ แปลงวิจัยบริษัททนา กรุป อินเตอรเนชันแนล จํากัด อ.พาน จ.เชียงราย จากนั้นจึงทํา
การคัดเลือกแบบจดประวัติจนถึงชั่วที่ 7 ซึ่งในชั่วที่ 5 สามารถคัดเลือกสายพันธุเมล็ดสั้นท่ีมีลักษณะทางการเกษตรที่ดีไดจํานวน 5 สาย
พันธุ แลวจึงนํามาทดสอบผลผลิตในชั่วรุนที่ 6 ฤดูนาป 2564 สามารถคัดเลือกสายพันธุดีเดนได 2 สายพันธุ คือ DC48-14-2 และ 
DAP28-13-1 ซึ่งใหผลผลิตสูง เมล็ดสั้นปอม และมีลักษณะทางเกษตรท่ีดี จากนั้นจึงทําการทดสอบผลผลิตซ้ําในชั่วที่7 ในฤดูนาปรัง 
2565  พบวา สายพันธุ DCW48-14-2 ใหผลผลิตสูงที่สุด 1143.47 กก./ไร สวนสายพันธุ DAP28-13-1 ใหผลผลิต 1058.13 กก./ไร 
ตามลําดับ โดยสายพันธุ DCW48-14-2 มีความยาวเมล็ด 5.34 มม. กวาง 3.15 มม. และสายพันธุ DAP28-13-1มีความยาวเมล็ด 6.00 
มม. กวาง 2.91 มม. ซึ่งจัดอยูในมาตรฐานขาวเมล็ดสั้นปอม เมื่อพิจารณาปริมาณแอมิโลส พบวา สายพันธุ DCW48-14-2 มีปริมาณแอ
มิโลส 19.43 เปอรเซ็นต และสายพันธุ DAP28-13-12 มีปริมาณแอมิโลส 20.16 เปอรเซ็นต ซึ่งจัดอยูในกลุมขาวนุม ดังนั้น สายพันธุ 
DCW48-14-2 และ DAP28-13-1 มีศักยภาพในการใหผลผลิตท่ีดีและมีคุณภาพเมล็ดคลายขาวจอปอนิกาเขตอบอุน นอกจากนี้ ยังเหมาะสม
กับการปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน โดยทั้งสองสายพันธุจะนําไปขึ้นทะเบียนพันธุพืชใหมและเปนทางเลือกใหเกษตรกรใชปลูกตอไป  
คําสําคัญ : การคัดเลือกแบบจดประวัติ ขาวเมล็ดสั้น ผลผลิต ขาวพื้นนุม 

Abstract 

Nowadays short grain rice or japonica rice is highly popular for its use in the Japanese food industry in 
Thailand these days. The japonica rice is planted in the upper northern part of Thailand. However, the japonica rice 
cultivars are the temperate type those have been cultivated for a long time, and are genetically changed, and 
resulted in decreased yield and cooking quality. Therefore, intersubspecific cross between indica rice 
(PathumThani1, Riceberry) and japonica rice (DOA2) was done. The short-grain type was selected from the genetic 
segregation in F2 at Rice Research Station of Tana Group International Company Limited, Phan District, Chiang Rai 
Province. The pedigree selection was used to select the progenies until F7. In F5 generation, the 5 short grain lines 
with good plant type were selected and then the yield trial in F6 (wet season 2021) was conducted. Two candidate 
lines namely, DC48-14-2 and DAP28-13-1 produced high yield, short grain type and good plant type. After that, these 
two lines were assessed again in F7 (dry season 2022). The result indicated that the DCW48-14-2 showed the highest 
yield at 1143.47 kg/rai, while DAP28-13-1 had 1058.13 kg/rai. In addition, the DCW48-14-2 had a grain length of 5.34 
mm, and grain width 3.15 mm, while the DAP28-13-1 had a grain length of 6.00 mm and grain width 2.91 mm, which 
was classified according to the Japanese rice standard. Considering the amylose contents, the DCW48-14-2 showed 
19.43% of amylose content and the DAP28-13-12 had 20.16% of amylose content, which was classified as soft rice. 
DCW48-14-2 and DAP28-13-1 lines produced good yield potential and showed cooking quality like those of 
temperate japonica rice. Therefore, both promising lines will be registered as new varieties and release to farmers 
for planting recommendations. 
Keyword: Pedigree Selection, Short Grain, High Yield, Soft Rice
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ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนพันธุสาลิกาในพื้นท่ีเกษตรกร  
Testing and Development of durian cv. Salika Production Technology in Farmer’s Area 

 

บรรเจิด พูลศิลป1*  สมคิด ดาํนอย2 ภาวนีิ  คามวุฒ3ิ
 
และ ภทัรพร  ศรีวราพันธุ4 

Poonsin, B.
 
1*, Damnoi, S.2, Kamwut, P.3 and 

 
Sriwarapan, P.4 

 

บทคัดยอ 

ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนพันธุสาลิกาในพ้ืนท่ีเกษตรกร มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
ทุเรียนสาลิกาในพ้ืนที่ และถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนพันธุสาลิกาทีมีประสิทธิภาพใหกับเกษตรกรและกลุมเกษตรกร 
ดําเนินการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (GAP) กับวิธีของเกษตรกร วางแผนการทดลองแบบ 
RCB จํานวน 2 ซ้ํา โดยทําการทดลองในแปลงปลูกทุเรียนพันธุสาลิกา อําเภอกะปง จังหวัดพังงา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – เดือน
กันยายน 2564 พบวา การผลิตทุเรียนพันธุสาลิกาตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร สามารถเพิ่มผลผลิตรวม/ไรเปน 854 กิโลกรัม 
ผลผลิต/ไรเพ่ิมขึ้นรอยละ 23 คุณภาพของเกรดผลผลิต ขนาดผล 1.2 กก.- 2.4 กก. และ ขนาดผล มากกวา 2.4 กก. มากกวาวิธี
เกษตรกรรอยละ 25 และ รอยละ 42 ตามลําดับ วิธีทดสอบสามารถเพิ่มขนาดของน้ําหนักผลผลิตทุกเกรดผล ทําใหเกษตรกรมีรายได
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 35,947 บาท/ไร และใหผลตอบแทนสุทธิ 176,458 บาท/ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 25 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีการผลิต, ทุเรียนพันธุสาลิกา  

 

Abstract 

Testing and Development of durian cv. Salika Production Technology in Farmer’s Area was conducted. The 
objective was to assess local durian cv. Salika producing technology and educate farmers and farmer organizations 
on the information and technology involved in producing efficient durian cv. Salika. Comparisons between farming 
practices according to Good Agriculture Practices (GAP) technologies and regular farming practices were evaluated 
using two replications of a Randomized Complete Block Design (RCBD). The experiments were conducted between 
October 2017 to September 2021 in the durian cv. Salika cultivars in the Kapong district of Phangnga province. It 
was found that durian Salika cv. had been suggested for production by the Department of Agriculture. The overall 
yield of 854 kg/rai increased by 23%, while the percentage of farmers who produced fruit between the sizes of 1.2 
kg to 2.4 kg and larger than 2.4 kg increased by 25% and 42%, respectively. Practices tested has the ability to raise 
the yield weight of all grades. As a result, farmers had a net return of 176,458 baht/rai, which was 25% greater than 
the farmer approach, and an average increase in income of 35,947 baht/rai. 
Keywords: Production Technology, Durian cv. Sa Li Ka  
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การชักนําใหเพิ่มปริมาณสารหอม 2AP ในพันธุขาวหอมไทยโดยการใชกาบา โพรลีน และซิงคคลอไรด 
Induction to Increase the Amount of Aromatic Compound 2AP in Thai Fragrant Rice Cultivars 

by using GABA, Proline and Zinc Chloride 
 

กัญญาณัฐ มะลิทอง1, ทศพล พรพรหม1, พีระณัฐ ทองยศ1, จุฑามาศ รมแกว1, จรีรัตน มงคลศริิวัฒนา2 และ ชเนษฏ มาลําพอง1* 
Malithong, K.1, Pornprom, T.1, Thongyos, P.1, Romkaew, J.1, Mongkolsiriwatana, C.2 and Malumpong, C.1* 

 

บทคัดยอ 

ขาวหอมเปนขาวคุณภาพสูงที่สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไทย ปจจุบันไดรับเสียงสะทอนจากผูบริโภคเก่ียวกับเรื่อง
คุณภาพความหอมที่ไมเหมือนเดิม ซึ่งอาจเกิดจากพันธุขาว สภาพแวดลอม การจัดการในแปลงปลูก และการจัดการหลังเก็บเก่ียว ดังน้ัน 
จึงไดศึกษาการเพ่ิมสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในเมล็ดขาวดวยการชักนําของธาตุอาหารรองและสารตั้งตนในกระบวนการ
สังเคราะห 2AP โดยฉีดพนซิงคคลอไรด กาบา และโพรลีน ทางใบในระยะตั้งทองในพันธุขาวหอมปทุมธานี 1 และหอมมาลัยแมน ในฤดู
นาป ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564 ณ แปลงวิจัยขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแสน จ.นครปฐม 
วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block design จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง ไดแก สิ่งทดลองควบคุม 
(ไมฉีดพนสารเคมี) การฉีดพนซิงคคลอไรดความเขมขน 2 กรัม/ลิตร กาบา ความเขมขน 250 มิลลิกรัม/ลิตร และ โพรลีน ความเขมขน 
1 กรัม/ลิตร ในระยะขาวตั้งทอง ผลการทดลองพบวา การฉีดพนทั้งสามสารเขาสูใบไมทําใหลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตมีความ
แตกตางทางสถิติ แตการฉีดพนซิงคคลอไรดทําใหใบเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแตสามารถฟนตัวเปนปกติไดภายใน 7 วัน นอกจากนี้ การฉีด
พนทั้งสามสารไมมีผลตอคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ อยางไรก็ตาม การฉีดพนท้ังสามสารมีผลตอทําใหปริมาณแอมิโลสลดลงเล็กนอยใน
ทั้งสองพันธุ สวนอุณหภูมิแปงสุกไมมีความแตกตางทางสถิติ เมื่อทําการวิเคราะหและประเมินปริมาณ 2AP พบวา การฉีดพนทั้งสามสาร
ทําใหปริมาณ 2AP เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการฉีดพนกาบาทําใหปริมาณ 2AP เพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ ซิงคคลอไรด 
และ โพรลีน ตามลําดับ ในขณะที่สิ่งทดลองควบคุมมีปริมาณ 2AP นอยที่สุด ซึ่งในพันธุขาวหอมปทมุธานี1 และหอมมาลัยแมน เมื่อฉีด
พนกาบามีปริมาณ 2AP เทากับ 4.38 และ 2.55 ppm ตามลําดับ ในขณะที่ไมฉีดพนสารมีปริมาณ 2AP เทากับ 2.03 และ 1.04 ppm 
ตามลําดับ นอกจากนี้ ผลการแสดงออกของยีน Osbadh2 สอดคลองกับปริมาณ 2AP ที่เพิ่มขึ้นในการฉีดพนดวยซิงคคลอไรด กาบา 
และโพรลีน จากการทดลองสามารถสรุปไดวา การฉีดพนสารซิงคคลอไรด กาบา และโพรลีน ไมมีผลตอการใหผลผลิต แตสงผลตอ
ปริมาณแอมิโลสเล็กนอย และทําใหปริมาณ 2AP เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะการฉีดพนดวยกาบา 
คําสําคัญ: ขาวหอม, สารหอม, คณุภาพเมลด็, การฉีดพนทางใบ 

 

Abstract 

Fragrant rice is a kind of premium rice that can also generate income for Thai farmers. Currently, it has 
received feedback from consumers about the decreasing aroma quality that may be caused by the rice variety, 
environment, cultural practice and post-harvest management. Therefore, this study was conducted to increase the 
potential of fragrant rice cultivars with increased 2AP content by foliar sprays of GABA, proline and Zinc Chloride in 
Pathum Thani 1 and Hom Malaiman during the rainy season from May to August 2021 at the rice research field, 
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom Province. The randomize complete block design 
experiments were used with 3 replications, consisting of 4 treatments including a control (no chemical spraying), 
spraying GABA (250 mg/l), proline (1 g/l), and Zinc Chloride (2 g/l) at the booting stage. The results showed that 
foliar spraying of all three chemicals had no effect on the agronomic traits and grain yield in both varieties. However, 
zinc chloride caused the leaf blade to turn brown and it could recover to normal within seven days. Furthermore, 
the spraying of all three chemicals had no effect on grain physical quality. However, the amylose content was 
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slightly decreased in both varieties. In addition, the gelatinization temperature was no statistical difference either. 
When considering 2AP content, it was found that the foliar spraying of all three chemicals resulted in a statistically 
significant increase in 2AP. The GABA resulted in the greatest increase in 2AP content, followed by Zinc Chloride 
and proline, respectively, while the least of 2AP was found in control. In Pathum Thani 1 and Hom Malaiman 
varieties, the 2AP content when sprayed with GABA was 4.38 and 2.55 ppm, respectively, while no spraying gave 
the 2AP content as 2.03 and 1.04 ppm, respectively. In addition, the Osbadh2 gene expression was consistent with 
increased 2AP content when foliar sprays of GABA, proline and Zinc Chloride. It can be concluded that foliar 
sprayings of GABA, Proline and Zinc Chloride did not affect the yield but affected the amount of amylose slightly 
and increased the content of 2AP, especially when spraying with GABA.  
Keywords: Fragrant rice, aromatic compound, seed quality, foliar spray 
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การกระจายตัวของลักษณะทางการเกษตรภายใตสภาพอุณหภูมิสูงในระยะสืบพันธุจากคูผสมระหวางพันธุ  
ปนเกษตร+4 x พันธุคิมหันต 

Distribution of Agronomic Characteristics under High Temperature Conditions during the 
Reproductive Period from Crossbreeds of Pinkaset+4 x Kimhant Varieties 
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บทคัดยอ  

ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดความเสียหายการผลิตขาวในฤดูนาปรัง เนื่องจากอุณหภูมิที่
สูงขึ้นมีผลตอความมีชีวิตของละอองเกสรและทําใหขาวผสมไมติด ซึ่งจากการปรับปรุงพันธุขาวทนทานตอ อุณหภูมิสูงที่ 40 องศา
เซลเซียสในระยะเจริญพันธุระหวางพันธุขาวพิษณุโลก 2 x สายพันธุทนรอน M9962 ไดพันธุขาว คิมหันตท่ีทนทานตออุณหภูมิสูงซึ่ง
เหมาะสําหรับการปลูกในฤดูนาปรัง ในขณะที่พันธุขาวปนเกษตร+4 ซึ่งไดรับการปรับปรุง พันธุใหมีผลผลิตสูง มีความหอม ตานทานตอ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคใบไหม โรคขอบใบแหง และทนทานตอน้ําทวมฉับพลัน ยังขาดลักษณะการทนทานตออุณหภูมิสูง ดังนั้น จึง
ทําการปรับปรุงขาวพันธุปนเกษตร+4 ใหทนทานตอสภาวะอุณหภูมิสูงใน ชวงระยะเจริญพันธุและยังคงรักษาความตานทาน/ทนทาน
เดิมไว โดยทําการผสมระหวางพันธุปนเกษตร+4 x คิมหันต จนไดประชากรชั่วที่ 2 จํานวน 296 ตน ที่มีการกระจายตัวทางพันธุกรรมทาํ
การคัดเลือกประชากรภายใตสภาพโรงเรือนอุณหภูมิสูง วิกฤติที่ 47 องศาเซลเซียส ตั้งแตระยะตั้งทองจนถึงเก็บเกี่ยวโดยคัดเลือกตนท่ี
สามารถการติดเมล็ดไดมากกวา 41% ขึ้นไป และประเมินการกระจายตัวทางพันธุกรรมของลักษณะเกษตรอ่ืนๆ ผลการทดลองพบตนที่
มีเปอรเซ็นตการติดเมล็ดสูงมากกวา 41% จํานวน 35 ตน โดยตนท่ีมีการติดเมล็ดมากที่สุด คือ 61.2 % สวนตนท่ีไมสามารถติดเมล็ดได 
(0%) มีทั้งหมด 72 ตน ในขณะที่ พันธุคิมหันตมีการติดเมล็ด 59% และ พันธุปนเกษตร+4 มีการติดเมล็ด 6% เมื่อพิจารณาการกระจาย
ตัวทางพันธุกรรมของการติด เมล็ดพบวามีกระจายตัวแบบตอเนื่องเบขวา ซึ่งหมายความวาความสามารถในการติดเมล็ดภายใตอุณหภูมิ
สูงเปนลักษณะทาง ปริมาณมียีนจํานวนมากที่ควบคุมการติดเมล็ด และสวนใหญนาจะเปนยีนดอย สวนลักษณะของความสูงตน วันดอก
บาน ความยาวรวง และจํานวนดอกตอตนมีการกระจายตัวแบบตอเนื่องปกติ ดังนั้น ลักษณะดังกลาวจึงเปนลักษณะทางปริมาณและ
นาจะเปนยีนแบบ บวกสะสม นอกจากนี้ อุณหภูมิสูงตั้งแตระยะตั้งทองถึงเก็บเก่ียวไมมีผลตอลักษณะทางการเกษตรดังกลาวหลังจากนี้
ตนขาวที่คัดเลือก ไดจากการประเมินการติดเมล็ดภายใตอุณหภูมสูิงจะนําไปตรวจสอบยีนตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (Bph3, TPS ) 
โรคไหม (Pi-ta) โรคขอบใบแหง (Xa21, Xa5) และยีน ทนทานตอน้ําทวมฉับพลับ (Sub1C) รวมถึงยีนหอม (badh2) ยีนอุณหภูมิเจลลา
ติไนซเซชัน (SSIIa) และยีนควบคุมแปง (wx) เพ่ือใหไดสายพันธุที่มียีนเหลานี้ใน การคัดเลือกชั่วตอไป 
คําสําคัญ: อุณหภูมิสูง, ทนรอน, การติดเมล็ด, การกระจายตัวทางพันธุกรรม 
 

Abstract  

Global warming and climate change have increased the intensity of dry periods which is critically affecting 
rice production due to high temperature effects on the viability of pollen which limits fertilization process. The rice 
breeding program for heat stress tolerance at 40 ºC during the reproductive period was performed by crossing 
between Phisanulok2 x M9962 (heat tolerance line). Rice cultivar namely Kimhant which is tolerant to heat stress 
and suitable for growing in the dry season was obtained. On the other hand, the Pin Kaset+4 variety which has been 
improved for high-yielding, aromatic, resistant to brown planthopper, bacteria leaf blight, blast and tolerant to flash 
flood, still lacks heat tolerance. Therefore, the Pin Kaset+4 was improved to tolerate high temperature conditions 
during the reproductive period and retains the original resistance. The crossing between Pin Kaset+4 x Kimhant was 
performed and the F1 plants were self-pollinated to obtain F2 seeds. The 296 segregated plants of F2 generation 
were subjected to 47 ºC in greenhouse from booting to harvesting stages. Seed setting more than 41% was selected. 
In addition, the genetic segregation of seed setting, and other agronomic traits were assessed. The result showed 

                                                 
1 ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน นครปฐม 73140 
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that 35 plants had more than 41% of seed setting and the highest of seed setting observed, was 61.2%. In contrast, 
72 plants were unable to produce seeds (0%), while Kimhant had 59% and Pin Kaset+4 had only 6% seed setting. 
Considering the genetic segregation, the seed setting was found to have a continuous distribution with right-skewed. 
This Indicated that seed setting is a quantitative trait, controlled by number of genes which most probably are the 
recessive genes. Other traits including plant height, days to flowering, panicle length and spikelets/panicle showed 
normal distribution. Therefore, these traits are quantitative and might be controlled by additive genes. Heat stress 
from booting to harvesting had no effect on these agronomic traits. In the next step, selected plants will be tested 
for resistance genes including, brown plant hopper (Bph3, TPS), blast (Pi-ta), bacterial leaf blight (Xa21, Xa5) and 
submerge tolerance (Sub1C) together with aromatic (badh2), gelatinized temperature (SSIIa) and waxy (wx) to obtain 
these genes in the next generation. 
Keywords: High temperature, Heat tolerance, Seed set, Segregation 
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การสรางพันธุกระทือลูกผสม 
Varietal Improvement of Shampoo Ginger 

 

ศุภลักษณ อริยภูชัย1*  สุภาภรณ สาชาติ2 ชญานุช ตรีพันธ1 สุมาลี ศรีแกว1 อรรถพล รุกขพันธ1 และ ปยะนชุ มุสิกพงศ1 
 
 

Ariyaphuchai, S.1*, Sachati, S.2, Tripan, C.1, Srikaew, S.1, Rukkaphan, A.1 and Musigapong, P.1  
 

บทคัดยอ  

การสรางพันธุกระทือลูกผสม ดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ระหวางป 2560-2564 มีวัตุประสงคเพื่อสรางความ
หลากหลายของสายพันธุกระทือสําหรับการผลิตเปนไมดอก โดยการผสมดอกดวยมือ และผสมเปดตามธรรมชาติ พอแมพันธุกระทือที่ใช
ประกอบดวย zingiber ottensii valeton (Z.074 และ Z.019), zingiber chrysostachys Ridl. (Z.057) Zingiber parishii ssp. 
phuphanese (Z.096), zingiber spectabile Griff. (Z. 092, Z.075 และ Z.071) , zingiber montanum (J.Konig) Link ex A. 
Dietr. (Z.097 และ Z.098) และzingiber zerumbet (Z.001, Z.004 และ Z.017) ผลการทดลองพบวา ทําการผสมได 97 คู พบการ
ติดเมล็ดจํานวน 6 คู เปนการผสมติดภายในชนิดเดียวกัน 3 คูคือ Z. spectabile Griff : Z.092 x Z.075, Z.075 X Z.092 และ Z.075X 
Z.071 และผสมขามชนิด 3 คูคือ Z. spectabile Griff. (Z.075) x Z. ottensii valeton (Z.074) และ Z. spectabile Griff. (Z.075) 
x Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) และ Z. spectabile Griff. (Z.071) x Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) และไดกระทือผสมเปด
จากตนแม 9 สายตน จํานวน 150 สายตน ประกอบดวย Z001, Z020, Z021, Z022, Z071, Z075, Z092, Z058 และ Z095 จํานวน 
24, 8, 8, 4, 43, 29, 16, 8 และ10 ตน ตามลําดับ มีสายตนที่ใหผลผลิตแลวจํานวน 30 สายตน ซึ่งลูกผสมที่ไดอยูในระหวางการ
ดําเนินการคัดเลือกพันธุ เพื่อใหไดกระทือลูกผสมพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร และแนะนําแกเกษตรกรตอไป 
คําสําคัญ: กระทือลูกผสม ผสมขาม ผสมเปด  

 

Abstract  

Varietal improvement of Shampoo Ginger was carried out during 2017-2019 at Trang Horticultural Research 
Center. The aim of this experiment was to induce diversity in Shampoo Ginger. Hand pollination was applied to 
produce intraspecific and interspecific, hybrid and self – pollinated seed, and open pollination. Plant materials used 
were Zingiber ottensii valeton (Z.074 and Z.019), Z. chrysostachys Ridl. (Z.057) Z. parishii ssp. phuphanese (Z.096), 
Z. spectabile Griff. (Z.092, Z.075 and Z.071), Z. montanum (J.Konig) Link ex A. Dietr. (Z.097 and Z.098) and Z. 
zerumbet (Z.001, Z.004 and Z.017). There were 97 crosses in total and it was found that self – pollinated ones 
neither with in the flowers nor different flowers of the same clone produced seeds. The seeds of 3 intraspecific and 
3 interspecific crosses were obtained. Intraspecific hybrid seeds were from Z. spectabile Griff, Z.092 x Z. 075, Z. 075 
x Z. 092, and Z.075 x Z.071. The interspecific crossed were from Z. spectabile Griff (Z.075) x Z. ottensii (Z.074), Z. 
spectabile Griff (Z.075) x Z. chrysostachys (Z.057) and Z. spectabile Griff (Z.071) x Z. chrysostachys (Z.057). The 
open – pollinated seeds of Z. spectabile Griff were collected. Z001, Z020, Z021, Z022, Z071, Z075, Z092, Z058 and 
Z095 produced 24, 8, 8, 4, 43, 29, 16, 8 and 10 seeds, respectively. Obtained hybrids will be tested under selection 
process according to the standard breeding protocols to develop the recommended cultivars of the Department 
of Agriculture for their recommendation to farmers. 
Keywords: hybrid Shampoo Ginger, hand pollination, open pollination 

                                                 
1 ศนูยวิจัยพืชสวนตรัง 85 ม.2 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150  
1 Trang Horticultural Research Center, 85 Moo 2, Maifad Subdistrict, Sikao District, Trang Province 92150 
2 สถาบันวิจัยพืชสวน เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
2 Horticultural Research Institute, No. 50 Horticultural Research Institute, Phahonyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 
* Corresponding author: suppaluck59@gmail.com 



1st AINR PSP064 

126 

ประสิทธิภาพของดีเอน็เอบารโคดเพื่อการระบุชนิดและความหลากหลายของพืชผักพื้นเมืองภาคใตในวงศขิง 
Efficiency of DNA Barcodes for Identification and Diversity of Southern Local Vegetables in 

Zingiberaceae 
 

ธีรภัทร เหลืองศุภบลูย1* อภิญญา วงศเปย1
 
จีรภา ออสติน2 สุพนิญา บุญมานพ1 และ กัญญาภรณ พิพิธแสงจันทร1

 
 

Luangsuphabool, T.1*, Wongpia, A.1, Austin, J.2, Bunmanop, S.1 and Pipithsangchan, K.1 
 

บทคัดยอ 

พืชวงศขิงเปนพืชท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจนิยมปลูกทางภาคใตมีการนํามาใชประโยชนที่หลากหลายทั้งเปนอาหารประเภทผกัสด
และสมุนไพร การระบุชนิดพืชจากวัตถุดิบที่ไดจากพืชวงศขิงทําไดยากหากใชลักษณะสัณฐานวิทยาเพียงอยางเดียว ดีเอ็นเอบารโคด
บริเวณ ITS matK rbcL และ trnH-psbA ถูกนํามาทดสอบประสิทธิภาพดวยการวิเคราะหวิวัฒนาการชาติพันธุระดับโมเลกุลของดีเอ็น
เอบารโคดแตละบริเวณเพื่อการระบุชนิดและความหลากหลายของพืชวงศขิงบริเวณภาคใตของไทย จากผลการศึกษาพบวาบริเวณ ITS 
เปนบริเวณที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการระบุชนิดของพืชวงศขิง สามารถระบุชนิดไดทั้งหมดจํานวน 6 ชนิด ไดแก Alpinia 
zerumbet (Pers.) Burtt & R. M. Sm. (ปุดนา) Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. (กระวาน) Amomum villosum Lour. 
(เรว) Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith. (ดาหลา) Kaempferia galangal L. (เปราะหอม) และ Zingiber zerumbet (L.) Sm. 
(กระทือ) รองลงมาคือบริเวณ matK สามารถระบุชนิด กระวาน ดาหลา เปราะหอม และกระทือได ในขณะที่บริเวณ rbcL และ trnH-
psbA มีประสิทธิภาพต่ําโดยระบุชนิดไดเพียง 2 ชนิดเทานั้น ไดแก กระทือ และดาหลา และ กระวาน และดาหลา ตามลําดับ โดยยัง
พบวาดีเอ็นเอบารโคดทุกบริเวณสามารถใชในการระบุชนิดของดาหลาได ในขณะที่บริเวณ matK rbcL และ trnH-psbA ไมมี
ประสิทธิภาพในการจําแนกความแตกตางระหวางปุดนา และเรว นอกจากนี้ยังพบวาสกุล Amomum มีความสัมพันธทางวิวัฒนาการ
เปนแบบ polyphyletic กับสกุล Alpinia และ Etlingera โดยในการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาดีเอ็นเอบารโคดบริเวณนิวเคลียสมีประสทิธิภาพ
ที่โดดเดนและเหมาะสมสําหรับใชการระบุชนดิพืชวงศขิงไดเหนือกวา  ดีเอ็นเอบารโคดบริเวณคลอโรพลาสต 
คําสําคญั: ดีเอ็นเอบารโคด การจดัจําแนก วิวัฒนาการชาติพันธุ พืชวงศขิง 

 

Abstract 

Zingiberaceae is considered to be the economically value plant which has been popular cultivated in the 
Southern Thailand and various used as both fresh vegetables and herbs. Species identification of plant materials 
belonging to the Zingiberaceae has been difficult to use the morphological characters alone. DNA barcodes based 
on ITS, matK, rbcL, and trnH-psbA were tested for their efficiency using molecular phylogenic analysis of each DNA 
barcode loci for species delimitation and biodiversity of Zingiberaceae in the South of Thailand. The ITS showed 
the best efficiency for identifying species of Zingiberaceae, which could be identified to six species as follows; Alpinia 
zerumbet (Pers.) Burtt & R. M. Sm., Amomum kravanh Pierre ex Gagnep., Amomum villosum Lour., Etlingera elatior 
(Jack) R.M. Smith., Kaempferia galangal L. and Zingiber zerumbet (L.) Sm. The matK region had the second highest 
effectiveness for identifying A. kravanh, E. elatior,  K.  Galangal and Z. zerumbet,  whereas rbcL and trnH-psbA 
exhibited the low classification abilities that could identify only two species including E. elatior and Z. zerumbet, 
and A. kravanh and E. elatior, respectively. Also, all of DNA regions could be used to identify E. elatior, but the 
other regions did not show the efficiency to separate A. zerumbet and A. villosum. In addition, the phylogenetic 
relationship of Amomum revealed the polyphyletic genus with Alpinia and Etlingera. This study indicated that 
nucleus DNA barcode region showed the notable efficiency and was suitable for species identification of 
Zingiberaceae family superior to the chloroplast DNA barcode region. 
Keywords: DNA barcoding, identification, phylogeny, Zingiberaceae 
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องคประกอบในน้ํามันหอมระเหยของเปราะหอมที่เก็บรวบรวมจากจังหวัดพิษณุโลกของประเทศไทย 
Volatile Oil Constituents of Kaempferia galanga L. Collected from Phitsanulok Province, 

Thailand   
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บทคัดยอ 

เปราะหอมเปนพืชวงศขิงและเปนพืชสมุนไพรสําคัญที่มีการใชประโยชนอยางแพรหลาย โดยใชเปนเครื่องเทศในครัวเรือนและ
เปนองคประกอบหลักในตํารับยาแผนไทยหลายตํารับ สารผลิตภัณฑธรรมชาติหลายชนิดท่ีพบในเหงามีสรรพคุณเชิงบําบัดที่บรรเทา
อาการปวดและอักเสบ ลดไข และรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร งานวิจัยนี้ไดศึกษาองคประกอบทางเคมีใน
น้ํามันหอมระเหยจากเหงาของเปราะหอมโดยเก็บรวบรวมเหงาเปราะหอม 3 ตัวอยางจากแหลงเพาะปลูกเพ่ือการคาในจังหวัดพิษณุโลก 
จากนั้นนําไปสกัดน้ําหอมระเหยดวยวิธีตมกลั่นแลววิเคราะหดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี ซึ่งสามารถระบุ
องคประกอบทางเคมีได 10 ชนิด จากปริมาณ 98.9-100% ขององคประกอบท้ังหมดในนํ้ามันหอมระเหย โดยประกอบดวยสารในกลุม
โมโนเทอรพีน 6 ชนิด เอสเทอรของกรดซินนามิก 2 ชนดิ และสารประกอบไฮโดรคารบอน 1 ชนิด เอสเทอรของกรดซินนามิก 2 ชนิดถูก
พบวาเปนสารประกอบหลัก ไดแก เอทิล-พารา-เมทอกซีซินนาเมต (74.91-79.60%) และเอทิลซินนาเมต (16.04-20.88%) อยางไรก็
ตามฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันหอมระเหยจากเปราะหอมจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจนคุณคาของเปราะหอมที่มีตอสุขภาพ
และการรักษาโรค สมุนไพรท่ีมีศักยภาพชนิดนี้สามารถสงเสริมการปลูกเชิงพาณิชยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นในชุมชนจังหวัด
พิษณุโลก 
คําสําคัญ: เปราะหอม ภาคเหนือตอนลาง แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี เอสเทอรของกรดซินนามิก 

 

Abstract 

Kaempferia galanga L. belonging to the Zingiberaceae family, is an important herbal medicine which has 
been widely used as a kitchen spice and main ingredient of many Thai Traditional Medicine Formularies. Several of 
natural aromatic products are found in rhizome that possesses the therapeutic attributes to relieve pain and 
inflammation, antipyretic, and cure the gastrointestinal disorders. In this study, the chemical composition of K. 
galanga rhizome oil was investigated by collecting three K. galanga rhizomes from the commercial cultivation areas 
in Phitsanulok province. The essential oils were obtained by hydrodistillation and then analyzed by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Ten chemical constituents from representing 98.9-100% of volatile 
oils were identified which comprised six monoterpenes, two cinnamic acid esters, and one hydrocarbon. Two 
cinnamic acid esters were found as major compounds including ethyl-p-methoxycinnamate (74.91-79.60%) and 
ethyl cinnamate (16.04-20.88%). However, the bioactivities of volatile oil from K. galanga need to be further studied 
to prove its benefits for health and treatment. This potential medicinal plant could be promoted the commercial 
cultivation and local product development in Phitsanulok communities. 
Keywords: Kaempferia galanga, lower northern region, GC-MS, cinnamic acid ester 
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ความหลากหลายของพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ที่พบในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย 
Diversity of Medicinal Plants “Pi-Gad-Tein” in Southern Thailand 

ชลลดา  สามพันพวง1* เสาวณี  เดชะคาํภู1
 
 นิภาพร บัวอิ่น1 พิทยา วงษชาง1 และ ปารฉิัตร สังขสะอาด1

 
 

Samphunphuang, C.1*, Dachakumpoo, S.1, Boain, N.1, Wongchang, P.1 and Sangkasa-ad, P.1 

บทคัดยอ 

พืชสมุนไพร 'พิกัดเทียน' เปนคําที่ใชเรียกการจัดกลุมของพรรณพืชที่ใชเปนเครื่องยาในตํารับยาไทยแผนโบราณ โดยพรรณพืชที่อยู
ในพิกัดยาเดยีวกันจะตองมีรสไมขัดกัน สรรพคุณเสมอกัน ชวยเสริมฤทธิ์กันทําใหมีสรรพคุณทางยาที่ดีขึ้น เหมาะสําหรับการนําไปใชเขาตํารับ
ยาหรือใชเปนกระสายยาไดสะดวกขึ้น แตพรรณพืชตางๆ ที่ถูกนํามาใชในตํารับยาไทยนี้มักจะถูกจดบันทึกดวยชื่อเรียกทองถิ่น จึงมักเกิด
ความสับสนเม่ือมีการนําพรรณพืชเหลานี้มาใชในการปรุงยา ซึ่งในปจจุบันยาแผนไทยในหลายตํารับถูกนํามาผลิตในเชิงการคามากขึ้น การ
ระบุชื่อพรรณพืชใหถูกตองตามหลักสากล จะทําใหสามารถนําพรรณพืชสมุนไพรพิกัดเทียนมาใชไดอยางถูกตอง ลดอันตรายที่จะเกิดกับ
ผูบริโภค ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพิกัดเทียน จัดจําแนกชนิด และระบุชื่อพรรณพืชสมุนไพรพิกัด
เทียนตามหลักอนุกรมวิธานไดอยางถูกตอง โดยสามารถเก็บรวบรวมตัวอยางพืชสมุนไพรพิกัดเทียนและขอมูลที่เกี่ยวของไดจํานวน 40 
ตัวอยาง จากตลาดวัตถุดิบสมุนไพร กลุมเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร หมอยาพื้นบาน และแหลงที่อยูตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคใตของประเทศ
ไทย ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ระหวางเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
กันยายน ป พ.ศ. 2562 เม่ือนํามาจัดจําแนกระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชไดเปนพรรณพืชจํานวน 11 ชนิด (10 สกุล) ไดแก เทียน
ตาตั๊กแตน (Anethum graveolens L.) เทียนขาว (Cuminum cyminum L.) เทียนขาวเปลือก (Foeniculum vulgare Mill. Subsp. 
vulgare var. dulce (Mill.) Thell) เทียนแดง (Lepidium sativum L.) เทียนดํา (Nigella sativa L.) เทียนเยาวพาณี (Trachyspermum 
amni (L.) Sprague) เทียนสตัตบุษย (Foeniculum vulgare Mill. Subsp. vulgare var. vulgare) เทียนตากบ (Linum usitatissimum L.) 
เทียนเกล็ดหอย (Plantago ovate Foessk.) เทียนลวด (Baccharoides anthelmintica (L.) Moench) และเทียนแกลบ (Hordeum 
vulgare L.) การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ในพื้นที่ภาคใตมีความหลากหลายสูง แตพืชบางชนิดมีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาที่คลายคลึงกันมาก ทําใหจัดจําแนกชนิดไดยาก ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาเพิ่มเติมทางดานอณูชีวโมเลกุล สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ควบคูกับลกัษณะสัณฐานวิทยา จะทําใหสามารถเลือกใชชนิดพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
คําสําคัญ: สมุนไพรไทย ตํารับยาไทย 

Abstract 

Medicinal plants “Pi-Gad-Tein” refers to a plant group within Thai Traditional Pharmacopoeia (TTP). These 
plants were included in a similar formulary that should be equal in taste and properties, and also improved in the 
synergistic effects, which have been easy to use in TTP. However, some plant species’ names were recorded in Thai 
local name, which have always been conflicts in the name of plant species for using as medicinal plants in TTP. Currently, 
several TTP were widely produced as commercial productions; hence, the correcting the name of plant species in Pi-
Gad-Tein based on modern taxonomy was important for using medicinal plants and reducing the danger to consumers. 
This study aimed to collect, survey, classify, and identify the names of medicinal plants species under Pi-Gad-Tein. Forty 
specimens of Pi-Gad-Tein and their passport data were collected from the medicinal material markets, herbal farmer 
groups, traditional folk doctors, and natural sources in Southern Thailand such as Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, 
Phatthalung, and Songkhla provinces. The study was conducted from October 2015 to September 2019. Eleven species 
(10 genera) could be identified as follows; Anethum graveolens L.,  Cuminum cyminum L. ,  Foeniculum vulgare Mill. 
Subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Thell, Lepidium sativum L., Nigella sativa L., Trachyspermum amni (L.) Sprague, Foeniculum 
vulgare Mill. Subsp. vulgare var. vulgare, Linum usitatissimum L., Plantago ovate Foessk., Baccharoides anthelmintica 
(L.) Moench, and Hordeum vulgare L. This study showed the high diversity of Pi-Gad-Tein species in Southern Thailand. 
However,  it was found that the morphological characteristics of some species were looked similar. This caused the 
difficultly in identification. Thus, further study should on molecular biology phytochemistry and bioactivity combined 
with morphology to correct the usages of the species more efficiently. 
Keywords: Thai Herbal, Thai Traditional Pharmacopoeia
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การขยายพันธุมันข้ีหนูในสภาพปลอดเช้ือเพื่อการอนุรักษ 
In Vitro Propagotion of Hausa Potato (Plectranthus rotundifolius) for Conservation   

 

สุพินญา บุญมานพ1* ปาริฉัตร สังขสะอาด1
 
 และ อัสนี สงเสริม1  

Bunmanop, S.
 
1*, Sangkasa-ad,P.1 and Songserm, A.1 

 

บทคัดยอ 

มันข้ีหนูเปนพืชทองถ่ินทางภาคใตของประเทศไทย และขยายพันธุโดยใชหัว นิยมนําหัวมาใชประกอบอาหารพ้ืนบานทาง
ภาคใต ถือเปนความมั่นคงทางอาหารที่สําคัญ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิธีการขยายพันธุ และการอนุรักษในสภาพปลอดเช้ือ 
พบวา มันขี้หนูสามารถขยายเพ่ิมปริมาณไดโดยการใชสวนของยอดมันข้ีหนูในสภาพปลอดเชื้อโดยเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร 
MS เติม IAA ความเขมขน 1 มก./ล. รวมกับ BA ความเขมขน 3 มก./ล. หลังจากนั้นชักนําใหเกิดรากบนอาหารสูตรสังเคราะห MS เตมิ 
IBA ความเขมขน 2 มก./ล. และการเก็บรักษามันขี้หนูในสภาพปลอดเช้ือ (การชะลอการเจริญเติบโต) สามารถเก็บรักษาไดนานสูงสุด 6 
เดือน อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ แมไมมีการเปลี่ยนอาหาร เมื่อเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห ¼ MS เติมน้ําตาลแมนนิทอล 10 ก./ล. 
และเมื่อนําสวนขอและยอดกลับมาทดสอบอัตราการรอดชีวิตบนอาหารสูตรสังเคราะห MS เติม IAA ความเขมขน 1 มก./ล. รวมกับ BA 
ความเขมขน 3 มก./ล. กอนยายลงบนอาหารสูตรสังเคราะห MS เติม IBA ความเขมขน 2 มก./ล. พบวาตนสามารถเจริญเติบโตได
ตามปกติ  
คําสําคัญ: มันขี้หนู การขยายพันธุ ในหลอดทดลอง การอนุรักษ 

 

Abstract 

Hausa Potato (Plectranthus rotundifolius) is a native plant to the southern of Thailand and propagated by 
tubers. It is commonly used for cooking local dishes in the southern region. This is important to food security. 
Therefore, the objective is to study methods of propagation for conservation by in vitro method. It was found that 
the shoot explant could be propagated by culturing on MS medium supplemented with 1 mg/l IAA in combination 
of 3 mg/l BA. MS medium with 2 mg/l IBA was found suitable for root induction. The result revealed for in vitro 
conservation that the plants cultured on ¼ MS with 10 g/l mannitol could be preserved for 6 months without 
subculture significant difference. The shoot and nodal segment of those plantlets were tested their survival rate by 
culturing on MS medium with 1 mg/l IAA and 3 mg/l BA followed by transferring on MS medium with 2 mg/l IBA. 
The results showed that they were able to regrowth with normal growth. 
Keywords: Plectranthus rotundifolius, propagation, in vitro, conservation 

                                                 
1 สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
1 Biotechnology Research and Development Office, Department of Agriculture, Rangsit, Thanyaburi, Pathum Thani 12110 
* Corresponding author: bsupinya@hotmail.com 



1st AINR PSP078 

130 

ผลของอุณหภูมิตอคุณภาพของละอองเกสรมะพราวพนัธุไทยตนสูง  
Effect of Temperature on Pollen Quality in Thai Tall Coconut (Cocos nucifera L.) 

 

กุลินดา  แทนจันทร1  ปรญิดา  หรูนหมี2*  ปฏิวตัิ  วงศพทิักษ1  และ ปานวด ี แกวสงา1 
Thanjun, K.

 
1, Hrunheem, P.

 
2*, Wongpitak, P.

 
1 and Kewsanga, P.1 

 

บทคัดยอ 

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิตอความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะพราวพันธุไทยตนสูง  ในเดือนตุลาคม 2563  
ถึงเดือนสิงหาคม 2564  โดยวางแผนการทดลองแบบ 4x5 Factorial in CRD จํานวน 3 ซ้ํา  ประกอบดวย ปจจัยที่ 1) อุณหภูมิ 4 
ระดับ คือ 25 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส  และปจจัยที่ 2) ระยะเวลา  คือ 5 ระดับ คือ 12 24 36 48 และ 60 ช่ัวโมง พบวา ความ
มีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะพราวมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งเมื่อละอองเกสรไดรับอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
สงผลใหเปอรเซ็นตความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรลดลง  โดยอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส  มีเปอรเซ็นตความงอกต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน (นอยกวา 35 %) ทุกชวงระยะเวลาการเก็บรักษา  และที่อุณภูมิ 25 องศาเซลเซียส  ทุกชวงระยะเวลาการเก็บรักษามี
เปอรเซ็นตความมีชีวิต และความงอกของละอองเกสรสูงกวาเกณฑมาตราฐาน  เมื่อพิจารณาอันตรกิริยา (interaction) ระหวางอุณภูมิ
กับระยะเวลา  พบวา มีความเปนปฏิสัมพันธกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ  โดยอุณหภูมิที่สูงข้ึนรวมกับระยะเวลาในการเก็บรักษาที่นาน
ขึ้น มีผลใหความงอกและความมีชวีิตของละอองเกสรมะพราวลดลง 
คําสําคัญ: ความมีชีวิตของละอองเกสร  ความงอกของละอองเกสร  มะพราวพันธุไทยตนสูง 

 

Abstract 

The study aimed to investigate the effect of temperature on the viability and germination of pollen from 
Thai tall trees. It was conducted from October 2020 to August 2021. The 4x5 factorial in CRD experiment was 
planned for 3 iterations, consisting of factors 1) 4 temperature levels: 25, 30, 35 and 40 degrees Celsius, and factor 
2) 5 duration levels: 12, 24, 36, 48 and 60 hours. It was found that the viability and germination of coconut pollen 
were significantly different. when pollen was at a higher temperature as a result, the percentage viability and 
germination of pollen were reduced. The temperature at 40 °C had a percentage of germination below the standard 
(less than 35 %) during all storage periods. For a temperature of 25 °C, the percentage of viability and germination 
rate of pollen were higher than the standard threshold at all storage periods. When considering the interaction, 
there was a statistically significant interaction between temperature and time. Higher temperature with a longer 
storage time resulted in reduced germination and viability of coconut pollen.  
Keywords: Pollen viability, pollen germination, Thai tall coconut 
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เปรียบเทียบการปลูกโกโกแบบพืชเด่ียวและพืชรวม  
Comparison of Cacao Growing between Monoculture and Intercropping System 

 

ปานหทัย นพชินวงศ1* สุรีรตัน ปญญาโตนะ1 และ เสรี อยูสถิตย1
 
 

Nopchinwong, P.1*, Panyatona, S.1 and U-Satith, S.1
 
 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาระบบปลูกและชนิดของตนพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโกโก ดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร ระหวางป 2560-2565 โดยใช
พันธุชุมพร 1  ICS95 และ UF676 ซี่งปลูกเปรียบเทียบกันในระบบการปลูกแบบพืชเดี่ยวและระบบการปลูกรวมกับมะพราว โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) ประกอบดวย 3 กรรมวิธี 10 ซ้ํา ใชพันธุเปนกรรมวิธี ทําการวิเคราะหขอมูล
แบบ ANOVA และเปรียบเทียบทั้งสองระบบโดยใช t-test ผลการศึกษาเบ้ืองตนแสดงใหเห็นวาพันธุชุมพร 1 ใหผลผลิตสูงที่สุดและมีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด ทั้งในระบบการปลูกแบบพืชเดี่ยวและระบบพืชรวม ในขณะที่พันธุ ICS 95 และ UF 676 มีแนวโนมเหมาะสมสําหรับ
ระบบการปลูกแบบพืชรวม  
คําสําคัญ: โกโก มะพราว การเจรญิเติบโต การเก็บเก่ียว 

 

Abstract 

The study of planting system and varieties of cacao for increasing cacao yield, was carried out during 2017-
2022 at Chumphon Horticultural Research Center. Chumphon 1, ICS95 and UF676 were grown under monoculture 
vs intercropping system with coconuts. The experiment was conducted in a randomized complete block design (RCB) 
with 3 varieties in 10 replications. Data analysis was done by ANOVA and t-test. The preliminary result showed that 
Chumphon 1 gave the highest yield and growth performance under both systems; monoculture and intercropping 
system with coconuts, while ICS95 and UF676 tended to grow preferably under the intercropping system.  
Keywords: Cacao, coconut, growth, harvesting   
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ผลของคลอร็อกซตอการฆาเชื้ออาหารเพาะเลี้ยง และการสรางแคลลัสของใบออนแอฟริกันไวโอเล็ต  
ในสภาพปลอดเชื้อ  

Effect of Clorox® on Disinfection of Culture Medium and Callus Induction of African Violet 
Young Leaves In Vitro  

 

ยุพาภรณ วิรยิะนานนท1* และ ยามีละห วาเลง็1 
Wiriyananont, Y.

 
1* and Wa-leng, Y.1

 
 
 

บทคัดยอ  

โดยทั่วไปการเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช จะใชวิธีการฆาเชื้ออาหารดวยอุณหภูมิสูงและแรงดันไอนํ้าตามวิธี
มาตรฐาน ซึ่งจําเปนตองใชเครื่องมือที่มีราคาคอนขางสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเขมขนของคลอร็อกซตอการฆา
เช้ืออาหาร และการพัฒนาของชิ้นสวนใบแอฟริกันไวโอเล็ต เปรียบเทียบกับการฆาเชื้ออาหารดวยวิธีมาตรฐาน โดยเพาะเลี้ยงชิ้นสวนใบ
ออนแอฟริกันไวโอเล็ตบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog) เติม BA (6-Benzylaminopurine) 1 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาล
ซูโครส 3% และผงวุน 0.75% หลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 8 สัปดาห พบวา ความเขมขนของคลอร็อกซที่ใช (1% - 4%) สามารถ
กําจัดเชื้อจุลินทรียในอาหารได 100% เมื่อพิจารณาการพัฒนาของชิ้นสวนพืช พบวา ใบแอฟริกันไวโอเล็ตบนอาหารที่ผานการฆาเชื้อ
ดวยคลอร็อกซ 1% ใหการสรางแคลลัสสูงสุด 100% จํานวนแคลลัสเฉลี่ย 31±28.12 แคลลัสตอชิ้นสวน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ลักษณะของแคลลัสเกิดเปนกอนขนาดเล็กบนชิ้นสวนใบ เชนเดียวกับแคลลัสบนอาหารที่ผานการฆาเชื้อดวยวิธีมาตรฐาน ซึ่งการใช
สารละลายคลอร็อกซเติมลงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ สามารถใชเปนเทคนิคทางเลือกหนึ่ง ทดแทนการใชหมอนึ่งแรงดันไอน้ํา ซึ่งมี
ราคาสูง เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชอยางงายได หรือนําไปประยุกตใชในพืชชนิดอ่ืนตอไป 
คําสําคัญ: เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ สารฆาเช้ือ แอฟริกันไวโอเล็ต 

 

Abstract  

In general, high temperature and high steam pressure as standard methods are used for medium 
sterilization in plant tissue culture with relatively expensive tools. Therefore, the objective of this research was to 
study a concentration of Clorox® on tissue culture medium disinfection and the development of young leaves part 
African violet compared to standard media sterilization. The young leaves were cultured on MS (Murashige and 
Skoog) medium with 1 mg/l BA (6-Benzylaminopurine), 3% sucrose, and 0.75% agar. After 8 weeks of culturing, the 
concentration of Clorox® was used (1%-4%) and was able to eliminate 100% microorganisms in the medium. 
Considering the development of explants, African violet leaves cultured on a 1% Clorox® sterilized medium 
produced the highest 100% callus induction. The means number of calli was 31±28.12 calli per explant statistically 
significant difference. Small calluses were formed on the leaf surface just like calluses were induced on a medium 
that has been sterilized by the standard method. The use of Clorox® added to the tissue culture medium could be 
used as an alternative technique instead of using an autoclaving machine for a simple plant tissue culture or applied 
to other plants. 
Keywords: Micropropagation, disinfectant, culture media, African violet 
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การคัดเลือกพนัธุมะพราวลูกผสมกะทิน้ําหอม 

Selection of Kathi Coconut Varieties  

 

ดารากร เผาชู 1* ทิพยา  ไกรทอง 1   ปริญดา  หรูนหีม 2  หยกทิพย สดุารยี1 และ นางชญานุช  ตรีพันธ33 

Paochoo, D.1*, Kraitong, T.1, Hrunheem, P.2, Sudaree, Y.1 and Tripan, C.3 

 

บทคัดยอ 

การคัดเลือกพันธุมะพราวลูกผสมกะทิน้ําหอม เพื่อใหไดมะพราวลูกผสมกะทิน้ําหอมท่ีใหผลผลิตและคุณภาพดี สําหรับเพ่ิม
รายไดใหแกเกษตรกร เริ่มดําเนินการ (ระยะที่ 1) ในป 2554-2558 (ระยะที่ 2) ในป 2559 - 2564 จากขอมูลการใหผลผลิต พบวา 
มะพราวลูกผสมกะทิน้ําหอมที่ปลูกในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร   มีอายุออกจั่นเฉลี่ย 51 
เดือน จํานวนดอกตัวเมียเฉลี่ย 15.34 ดอก จํานวนผลผลิตเฉลี่ย 5.28 ผล/ทะลาย และจํานวนผลมะพราวกะทิเฉลี่ย 1.65 ผล/ทะลาย
จากการทดสอบความเปนกะทิ พบตนที่เกิดมะพราวกะทิ จํานวน 164 ตน เพ่ือลดระยะเวลาและเพ่ิมความแมนยําในการทดสอบความ
เปนกะทิ มีการสงตัวอยางใบวิเคราะห DNA หายีนความเปนกะทิและยีนความหอม โดยสามารถคัดเลือกตนพอพันธุกะทิน้ําหอมที่
สมบูรณ มียีนบงบอกความเปนลูกผสมมะพราวกะทิ (C/T) และมียีนหอมแท (C/C) จํานวน  28 ตน จากนั้นทําการคัดเลือกตนพอพันธุ 
ที่มีอายุการออกจั่นแรกเฉลี่ย 50- 54 เดือน จํานวนผลผลิตเฉลี่ย 6.8 - 7.4 ผล/ทะลาย และจํานวนผลมะพราวกะทิเฉลี่ย 1.4 - 1.9 ผล/
ทะลาย จํานวน 10 ตนเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงพันธุตอไป สําหรับแปลงปลูกของศนูยวิจัยพืชสวนตรัง พบวา อายุตนมะพราวลูกผสม
กะทิน้ําหอมหลังจากปลูกเริ่มมีการทยอยออกจ่ัน โดยมีอายุออกจั่นเฉลี่ย 50.18 เดือน จํานวนดอกตัวเมียเฉลี่ย 13.89 ดอก จํานวน
ผลผลิตเฉลี่ย 5.20 ผล/ทะลาย จํานวนผลมะพราวกะทิเฉลี่ย 1.37 ผล/ทะลาย จากการทดสอบความเปนกะทิของมะพราวลูกผสมกะทิ
น้ําหอม ไดตนท่ีเกิดมะพราวกะทิ จํานวน 90 ตนใหผลเปนกะทิและมีความหอม จากการวิเคราะห DNA จากตัวอยางใบ จํานวน 158 
ตน พบวา มียีนบงบอกความเปนลูกผสมมะพราวกะทิ (C/T) จํานวน 112 ตน ในจํานวนนี้มีตนที่มียีนน้ําหอมแท (C/C) จํานวน 37 ตน 
คําสําคัญ: มะพราวกะทิน้ําหอม การคัดเลือก 

Abstract 

Selection trial of Kathi Coconut varieties to identify high yielding and good quality varieties was conducted 
in 2011 - 2015 (Phase 1) and in 2016 - 2021 (Phase 2) to increase the income of famers which operation. It was 
found that yield of the Kathi Coconut varieties grown in King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Prince 
of Chumphon Campus. The average age of spadix coconut was 51 months, the average number of female flowers 
were 15.34 flowers, the average yield was 5.28 fruit/cluster, and the average number of coconut milk was 1.65 
fruit/cluster. In testing of coconut milk, 164 coconut trees were found to reduce the time and increase the accuracy 
of the coconut milk test. DNA samples were sequenced for coconut milk gene and aroma genes that can select the 
perfect male coconut milk tree. There are genes which indicate the crossbreeding of coconut milk (C/T) and there 
are 28 pure aromatic genes (C/C). Ten trees were selected those had the average age of first spadix coconut 50 - 
54 months, average yield 6.8 - 7.4 fruit/cluster and average number of coconut milk 1.4 - 1.9 fruit/cluster, and were 
used for further breeding. In Trang Horticultural Research Centre, it was found that the age of backcross F1 hybrids 
Kathi after planting began to shredded spadix Coconut. The average age of spadix Coconut was 50.18 months, the 
average number of female flowers were 13.89 flowers, the average yield was 5.20 fruits/cluster, and the average 
number of coconut milk fruits was 1.37 fruits/cluster. Testing of kathi from backcross F1 hybrids Kathi coconut milk 
found that 90 coconut milk trees were aromatic. DNA analysis of 158 leaf samples, indicated that 112 plants had genes of 
hybrid coconut milk (C/T) of which 37 plants had the genes of the real aromatic coconut (C/C). 
Keywords: Aromatic makapuno coconut, selection
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ชวงเวลาที่เหมาะสมของการผสมเกสรตอการติดผลของมะพราวพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย 
Appropriate Time of Pollination on Fruit Set of Coconut cv. Malayan Yellow Dwarf 

 

ปริญดา  หรูนหีม1*  กุลินดา  แทนจันทร2  ปฏิวัต ิ วงศพิทักษ2  และณัฐชา  บญุโพธ์ิแกว2 
Hrunheem, P.1*, Thanjun, K.2, Wongpitak, P.2 and Boonphokaew, N.2 

 

บทคัดยอ 

จากการศึกษาชวงเวลาที่เหมาะสมของการผสมเกสรมะพราวพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ยเพ่ือผลิตพันธุมะพราวลูกผสมชุมพร 2 
(มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x ไทยตนสูง)  ในเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนสิงหาคม 2564   วางแผนการทดลอง  RCBD  มี 7 กรรมวิธี 5 ซ้ํา  ไดแก 
การผสมเกสรในชวงเวลา 7.00 - 8.00 น. (T1) เวลา 8.00 - 9.00 น. (T2)  เวลา 9.00 - 10.00 น. (T3)  เวลา 10.00 - 11.00 น. (T4)  เวลา 
11.00 - 12.00 น. (T5)  เวลา 13.00 - 14.00 น. (T6)  และ เวลา 14.00 - 15.00 น. (T7)  พบวา การผสมเกสรในชวงที่ตางกันสงผลให
การผสมติด (อายุ 15 วันหลังผสมเกสร) และการติดผล (อายุ 3 เดือนหลังผสมเกสร)  มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ  โดย
การผสมเกสรในชวงเวลา  9.00 - 10.00 น.  และ 10.00 - 11.00 น.  มีเปอรเซ็นตการผสมติดและเปอรเซ็นตการติดผลสูงที่สุด และ
ชวงเวลา 13.00 - 14.00 น. เปนชวงที่มีเปอรเซ็นตการผสมติด และเปอรเซ็นตการติดผลต่ําที่สุด  คือ 89.4 และ 35.2  เปอรเซ็นต  
ตามลําดับ  สําหรับเปอรเซ็นตความงอกของผลพันธุพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  โดยมีความงอกเฉลี่ย  85 เปอรเซ็นต 
คําสําคัญ: การผสมเกสร  เปอรเซน็ตความงอก  มะพราว 

 

Abstract 

The study of the optimal time for pollination of the coconut cv. Malayan yellow dwarf to produce coconut 
cv. Chumphon 2 hybrids (Malayan yellow dwarf x Thai Tall) was conducted in October 2020-August 2021. A RCBD 
experiment was planned with 7 methods, and 5 repetitions of pollination between 7:00 a.m. - 8:00 a.m. (T1) 8:00 a.m. - 
9:00 a.m. (T2) 9:00 a.m. - 10:00 a.m. (T3) 10:00 a.m. - 11:00 a.m. (T4). 11.00 a.m. - 12.00 a.m. (T5) 1.00 p.m. - 2.00 
p.m. (T6) and 2.00 p.m. - 3.00 p.m. (T7). It was found that different periods of pollination (15 days after 
pollination) resulted in statistically different in breeding and fruiting (3 months after pollination). The pollinations 
during 9:00 a.m. - 10:00 a.m. and 10:00 a.m. - 11:00 a.m. had higher percentages of fertility (93.7 and 94.2 %) and of 
fruiting (45.0 and 40.6 %). The pollination period of 1 p.m.-2 p.m.  resulted in the lowest percentages of breeding 
and fruiting with 89.4 and 35.2%, respectively. The germination rate was not significantly different with average 
germination of 85 %. 
Keywords: pollination, germination percentage, coconut 
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ผลกระทบของการขาดน้ําในระยะตั้งทองของขาวตอประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุด 
ของระบบรับแสง (PSII) 

Effect of Water Deficit in Booting Stage of Rice on the Maximum Quantum Efficiency of PSII  
 

ปยมาศ มวงสวย1 อนรุักษ อรัญญนาค1 คัทรินทร ธีระวิทย2  ชเนษฎ มาลาํพอง1และ คัทลียา ฉตัรเทีย่ง1* 
Muangsuai, P.1, Arunyanark, A.1, Theerawit, C.2, Malumpong, C.1 and Chutteang C.1* 

 

บทคัดยอ 

สภาวะความแหงแลงเปนปญหาสาํคัญตอการปลกูขาวทั่วโลก การขาดน้ําในระยะตั้งทองอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
สังเคราะหแสงซึ่งอาจมีผลกระทบตอเนื่องถึงการเจริญเติบโตของขาว งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินอิทธิพลของการขาดน้ําใน
ระยะตั้งทองและการตอบสนองของสายพันธุขาวในลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII กับดัชนีความเขียวใบ ทําการทดลองในโรงเรือนดวยแผนการทดลองแบบ
สุมในบล็อกสมบูรณ จัดสิ่งทดลองแบบสปริทพลอท หนวยทดลองหลัก คือ การควบคุมน้ํา 3 แบบ ไดแก ขังนํ้า, ไดรับน้ํารอยละ 50 ของ
อัตราคายระเหย และงดน้ํา หนวยทดลองรองคือ พันธุขาวจํานวน 9 พันธุ ไดแก ขาวดอกมะลิ 105, ธัญสิริน, กข6, กข41, กข43, หอม
ชลสิทธิ์, ปทุมธานี1, IR20, และ IR57514 ทําการควบคุมน้ําท่ีระยะตั้งทอง เก็บขอมูลประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง 
PSII และดัชนีความเขียวใบ พบอิทธิพลของการขาดน้ําตอลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII โดยการขาดน้ํามี
ผลทําใหคาปริมาณรังสีฟลูออเรสเซนตที่ต่ําที่สุด (F0) เพิ่มสูงขึ้น แตสงผลใหคาปริมาณรังสีฟลูออเรสเซนตท่ีสูงที่สุด (Fm) และคา
ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII (Fv/Fm) ลดต่ําลง พันธุกข43 มีคา Fm และ Fv/Fm สูงท่ีสุด 1.62 และ 0.83 
ตามลําดับ นอกจากนี้ พบวาคาดัชนีความเขียวใบไดรับอิทธิพลจากการขาดน้ําที่อายุ 3 วันหลังฟนตัว โดยพันธุ IR57514 มีคาสูงสุด
เทากับ 46.3 และเมื่อพิจารณาดัชนีการทนแลง (drought tolerant index) ที่สภาพงดน้ํามีความแตกตางระหวางสายพันธุ โดยดัชนีการ
ทนแลงของคา F0 พบวาพันธุขาวมะลิ105 มีคาสูงสุด 143%  ดัชนีการทนแลงของคา Fm พันธุ IR57514 มีคาสูงสุด 101% ดัชนีการ
ทนแลงของคา Fv/Fm พันธุกข43 มีคาสูงสุด 106% และดัชนกีารทนแลงของคาความเขียวใบ พันธุ IR20 มีคาสูงสุด 101% นอกจากนี้ 
พบความสัมพันธในเชิงลบระหวาง F0 กับ Fv/Fm (r=-0.57**) และดัชนีความเขียวใบ (r=-0.67**) และพบความสัมพันธเชิงบวก
ระหวาง Fm กับ Fv/Fm (r=0.95**) และคาดัชนีความเขียวใบ (r=0.71**) และพบความสัมพันธเชิงบวกระหวาง Fv/Fm กับคาดัชนี
ความเขียวใบ (r=0.81**) ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการขาดน้ําในขาวมีผลทําใหประสิทธิภาพการใชแสงสูงสดุของระบบรบัแสง PSII ลดลง 
นอกจากนี้ การตอบสนองตอการขาดน้ําในลักษณะประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII มีความแตกตางกันระหวางสาย
พันธุขาว และคาดัชนีความเขียวใบยังมีความสัมพันธสูงกับประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ของขาว 
คําสําคัญ: ขาว, การขาดน้ํา, ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง, ดัชนีความเขียวใบ 

 

Abstract 

Drought is the major problem for global rice cultivation. The water deficit at the booting stage of rice may 
affect photosynthetic performance and growth. This study aimed to investigate the effect of water deficit on the 
maximum quantum efficiency of PSII of rice at the booting stage and the responses of rice varieties, and to examine 
the correlation between the SPAD index and the maximum quantum efficiency of PSII. The experiment was 
conducted in the greenhouse using split-plot in a randomized completely block design. Main plots were three water 
regimes, including flood, 50% of evaporation rate, and withhold water. Subplots were nine rice varieties consisting 
of KDML105, Thunyasirin, RD6, RD41, RD43, Homchonlasit, Pathumthani1, IR20, and IR57514. The water regimes were 
applied at the booting stage. The maximum quantum efficiency of PSII and SPAD index were collected. The results 
showed that the water deficit affected to the maximum quantum efficiency of PSII. The minimum chlorophyll 
fluorescence (F0) increased whereas the maximum chlorophyll fluorescence (Fm) and maximum quantum efficiency 
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of PSII (Fv/Fm) decreased. The Fm and Fv/Fm values of RD43 were the highest among all rice varieties at 1.62 and 
0.83, respectively. The water deficit also affected the SPAD index three days after recovery. The IR57514 showed 
the greatest value of SPAD index at 46.3. In addition, the drought-tolerant index under withholding water conditions 
was different among the rice varieties. The drought-tolerant index of F0 in KDML105 showed the highest value at 
143 % followed by Fm in IR57514 at 101 %. In terms of the drought tolerance index, Fv/Fm in RD43 was the highest 
at 106 %. The IR20 showed the highest value of drought tolerant index in SPAD index at 101%. Moreover, negative 
correlations were found between F0 and Fv/Fm (r=-0.57**), and SPAD index (r=-0.67**) and positive correlations 
were found between Fm and Fv/Fm (r=0.95**) and SPAD index (r=0.71**), whereas The Fv/Fm showed a positive 
correlation with and the SPAD index (r=0.81**). As a result, the water deficit caused the reduction in the maximum 
quantum efficiency of PSII in rice. Additionally, the water deficit responses in maximum quantum efficiency of PSII 
(Fv/Fm) were different among the rice varieties and the SPAD index value was highly correlated with this parameter. 
Keywords: rice, water deficit, maximum quantum efficiency of PSII, SPAD index 
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ผลของสารตานอนุมูลอิสระและไซโตไคนินตอการชักนําแคลลัสของทุเรียนหมอนทอง 
Effect of Antioxidants and Benzyladenine on Callus Induction of Monthong Durian 
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Ramasoot, S.1,4*, Rotduang, P.2,4, Weerapong, M.1,4, Ritchuay, S.3,4 and Rodjaroen, S.3  
 

บทคัดยอ  

ทุเรียนหมอนทองจัดเปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ มีการปลูกอยางแพรหลายในทุกภูมิภาค 
เนื่องจากเปนสายพันธุที่นิยมปลูกและเปนที่ตองการของตลาด แตการผลิตทุเรียนไมเพียงพอกับความตองการและพบปญหาโรคแมลง
เขาทําลาย ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุทุเรียนหมอนทองผานกระบวนการชักนําใหเกิด
แคลลัสดวยสารตานอนุมูลอิสระและไซโตไคนินที่ระดับความเขมขนตางๆ โดยนําช้ินสวนตาขางมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS 
(Murashige and Skoog) เติมสารตานอนุมูลอิสระชนิดและความเขมขนตางๆ ดังนี้ ascorbic acid (AS), citric acid (CC) หรือ  
polyvinylpyrrolidone (PVP) เขมขน 0, 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ Benzyladenine (BA) เขมขน 0, 1, 3 
และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร ทุกสูตรอาหารเติมน้ํามะพราวเขมขน 10 เปอรเซ็นต น้ําตาลซูโครส 20 กรัมตอลิตร และผงวุน 7.5 กรัมตอลิตร 
หลังจากวางเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน ชิ้นสวนตาขางท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม PVP เขมขน 400 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA 
เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 80 เปอรเซ็นต และอาหารสูตร MS เติม CC เขมขน 300 มิลลิกรัมตอลิตร 
รวมกับ BA เขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําแคลลัสไดสูงสุด 20.00 เปอรเซ็นต และใหน้ําหนักสดแคลลัสสูงสุด 324 มิลลิกรัม 
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ ทรีตเมนตอื่น ๆ หลังจากเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน 
คําสําคัญ: สารตานอนุมูลอิสระ ไซโตไคนิน ทุเรียนหมอนทอง การชักนําแคลลัส 
 

Abstract  

Monthong durian is one of the most economically important fruit trees of the country. It is widely cultivated 
in all regions due to highly demand on the market. However, the amount of durians productioned cannot keep 
pace with demand and face with a problem of pest damages . Therefore, the objective of this study was to enhance 
efficiency propagation through callus induction with various types and concentrations of antioxidants and cytokinin. 
Axillary buds were cultured on MS (Murashige & Skoog, 1962) medium supplemented with various concentrations 
(0, 100, 200, 300 and 400 mg/l) of ascorbic acid (AS), citric acid (CC) and polyvinylpyrrolidone (PVP)] and 0, 1, 3 and 
5 mg/l Benzyladenine (BA). All culture media added with 10% coconut water, 20 g/l sucrose and 7.50 g/l agar. After 
1 month of culturing, axillary buds cultured on MS medium supplemented with 400 mg/l PVP and 1 mg/l BA gave 
the highest survival rate at 80%. Axillary buds  cultured on MS medium supplemented with 300 mg/l CC and 5 mg/l 
BA gave the highest callus induction frequency at 20% and callus fresh weight at 324 mg, significant different (p<0.05) 
with the other treatments after culture for 3 months.  
Keywords: Antioxidant, cytokinin, Monthong durian, callus induction 
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อุโมงคโกงกาง : ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่ปาชายเลน  
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้ศึกษาความหลากหลายพันธุพืชและสัตวในพ้ืนที่อุโมงคปาโกงกาง เทศบาลเมืองปากพูน ตําบลปากพูน อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือพัฒนาและยกระดับสูการพัฒนาพิพิธภัณฑมชีีวิต สนับสนุนการเรียนรูสูความยั่งยืนตอยอด
สูผลิตภัณฑและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองปากพูน ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพบพันธุพืชทั้งสิ้น 17 ชนิด 
และพันธุสัตว ทั้งสิ้น 41 วงศ 49 สกุล 51 สปชีส จัดอยูในกลุมสัตวมีกระดูกสันหลังทั้งสิ้น 20 วงศ 26 สกุล   27 สปชีส และสัตวไมมี
กระดูกสันหลังทั้งสิ้น 21 วงศ 23 สกุล 24 สปชีส ขอมูลดานภูมิปญญาการใชประโยชนจากอุโมงคโกงกางมีการจับสัตวน้ําในบริเวณปา
ชายเลน ประกอบดวยการสรางหรรัม (บานปลา) กร่ําโดยการปกลอมกิ่งไมโกงกางเปนท่ีพักของปลาและทําการลอมจับภายหลัง การยก
ยอจับสัตวน้ํา จับกุงดวยมือ (ตบกุง) จับปูดําดวยมือเปลา จับปูแสม (เปยว) การลอมสัตวน้ําในปาโกงกางใหเขาบอเลี้ยงธรรมชาติ การหา
หอยนางรมจากรากไมโกงกาง เพ่ือนํามาประกอบอาหารท้ังทานสดและแปรรูป เนนภูมิปญญาการตีผึ้ง และการผลิตน้ําผึ้งเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑเปนสินคาอัตลักษณชุมชน โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผึ้งพบวาการตรวจสอบคาท้ังทางกายภาพ เคมี และชีวภาพสวน
ใหญอยูในเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กําหนด ทั้งยังมีการออกแบบตราสัญลักษณ
และพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนปากพูน  
คําสําคัญ: อุโมงคโกงกาง, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ภูมิปญญาทองถ่ิน, จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

Abstract  

Present research evaluated the diversity of plants and animals in Umong Kongkang (mangrove tree tunnel), 
Pak Poon town municipality, Pak Poon Sub-district, Mueang District, Nakhon Si Thammarat for developing and 
upgrading to living and learning support for sustainable local production and services in Pak Poon community, Pak 
Poon Sub-district, Mueang District, Nakhon Si Thammarat. In the results 17 species of plants and 41 families, 49 
genera, and 51 species of animals were observed which were divided into 20 families, 26 genera, and 27 species of 
vertebrates and 21 families, 23 genera and 24 species of invertebrates. Local Wisdom of utilization in mangrove 
tunnel was about fishery that consisted of fish homes producing mangrove branches, fish traps, catching shrimp and 
crab by hand, farming in natural ponds, oyster providing from mangrove roots for cooking as flesh and process. In 
addition, there were physical, chemical and biological methods of catching bees and honey process for upgrading 
it to be the local product by determining the quality of mangrove bee honey. Determination reports were according 
to the standard of National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS). Furthermore, there was 
also a Logo design and packaging development for mangrove bee honey as local product of Pak Poon community.  
Keywords: Umong Kongkang, Biodiversity, Local Wisdom, Nakhon Si Thammarat  
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การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหญาคาทะเล Enhalus acoroides ในเขตพื้นที่ 
ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยใชเทคนิค SSR 

Study on the Genetic Variation of Enhalus acoroides in Eastern Thailand Using SSR Technique 
 

ปทมา ศรีน้ําเงิน1* ณัฐริตา นาคพิมาย1 และวศนิ ยุวนะเตมีย 2
 
  

Srinamngoen, P.
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and Yuvanatemiya, V.2

 
 

 

บทคัดยอ  

หญาคาทะเล (Enhalus acoroides) เปนพืชมีดอก และพืชทะเลใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีวงจรชีวิตที่สมบูรณใตน้ํา ในปจจุบันหญา
ทะเลถูกทําลายดวยสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมและกิจกรรมของมนุษย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมของหญาคาทะเล E. acoroides โดยใชเทคนิค Simple Sequence Repeat (SSR) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ท้ังหมด 
จํานวน 96 ตัวอยาง จากพื้นท่ี 4 แหลง ไดแก เกาะกระดาด อาวธรรมชาติจังหวัดตราด ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมา
พระราชดําริ อําเภอทาใหมและนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ทําการสกัดดีเอ็นเอของกลุมตัวอยาง และตรวจสอบความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมดวยเทคนิค SSR จํานวน 27 ไพรเมอร ผลจาการศึกษาพบความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่ 54.1% การวิเคราะหความเหมือน
ชิ้นดีเอ็นเอที่สนใจดวยเทคนิค BLAST พบวา ชิ้นสวนดีเอ็นเอ EhSSR2 แสดงความคลายคลึงกันอยางมีนัยสําคัญกับชิ้นดีเอ็นเอ 
Gypsy20 transposon-insertion ของ Arabidopsis lyrata ซึ่ง transposon เปนอีกหนึ่งปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม การปรับตัวของพืชและการเกิดวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญใน
สรางระบบการจัดการอนุรักษหญาทะเลได 
คําสําคัญ: หญาคาทะเล (Enhalus acoroides)  ความแปรปรวนทางพันธุกรรม  เทคนิค SSR  

 

Abstract  

The seagrass bed (Enhalus acoroides) is a flowering and monocotyledon marine plant that completed the 
life cycle underwater. Nowadays, seagrass bed has been destroyed by unsuitable environment and human activities. 
The aim of this research was to study the genetic variation of E. acoroides using the Simple Sequence Repeat (SSR) 
technique. The 96 samples were collected from 4 locations, which are Koh Kra-Dad, Natural bay, Trad province, 
Kung Krababen Bay Royal Development Study Centre, and Na-Yai-am, Chanthaburi province. DNA extraction and 
SSR PCR techniques were used for analysis with 27 SSR primers. The result showed genetic variation at 54.1% of 
polymorphism. For sequencing and BLAST analysis, EhSSR2 fragment shows high homology significant with Gypsy20 
transposon-insertion that belongs to Arabidopsis lyrata. Transposon function led to genetic variation for plant 
adaptation and causes of the evolution as well. This result might play an important basic data for seagrass 
conservation management. 
Keywords: Seagrass bed (Enhalus acoroides), genetic variation, simple sequence repeat (SSR) technique  
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การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนมะพราวในภาคใตตอนลาง 
Technology Testing to Optimize of Coconut Management in the Lower 
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บทคัดยอ  

มะพราวเปนพืชที่มีความสําคัญกับคนไทย เพราะนํามาใชประโยชนไดทุกสวน แตปญหาการผลิตมะพราวในปจจุบันเกิดจาก
สวนมะพราวเดิมที่เปนสวนเกา ตนอายุมาก การระบาดของแมลงศัตรูมะพราว และการจัดการที่ไมเหมาะสม ซึ่งการจัดการสวนมะพราว
ที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญในการชวยเพ่ิมผลผลิตมะพราว โครงการทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนมะพราวใน
ภาคใตตอนลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบเทคโนโลยีการจัดการสวนมะพราวน้ําหอมและมะพราวอุตสาหกรรมโดยการจัดการธาตุ
อาหารที่เหมาะสม ดําเนินการระหวางเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2564  การทดสอบการจัดการธาตุอาหารในสวนมะพราว
น้ําหอมและมะพราวอุตสาหกรรม ดําเนินการ 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 การใสปุยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร กรรมวิธีที่ 2 
การใสปุยตามกรรมวิธีของเกษตรกร ผลการทดลองพบวา ในมะพราวน้ําหอมและมะพราวอุตสาหกรรม เมื่อนําขอมูลวิเคราะหความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีวิเคราะหผลแบบ Paired Sample t-test พบวา การใสปุยตามกรรมวิธีแนะนํา มีความแตกตางทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 เมื่อเทียบกันกับกรรมวิธีของเกษตรกร โดยในมะพราวน้ําหอมและมะพราวอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโต
และองคประกอบผลผลิตดีขึ้น ซึ่งในกรรมวิธีของเกษตรกรตนทุนการผลิตต่ํากวาการใสปุยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร สําหรับ
งานวิจัยชิ้นนี้ สามารถนํางานวิจัยนี้ไปตอยอดในการวิจัยในพื้นที่ เพ่ือใหไดคําตอบเดนชัดสําหรับเกษตรกรในตัดสินใจเลือกในการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตมะพราว 
คําสําคัญ: มะพราว การจดัการธาตุอาหารมะพราว เกลือโซเดียม  

 

Abstract  

Coconut is an important plant in Thailand. Because it can be used to benefit every part, but the problem 
of coconut production is caused the original coconut plantation was an old plantation, an old tree, coconut insects 
pest and including poor management. Therefore, management of coconut plantations is important in improving to 
increase coconut yields. Technology testing to optimize of coconut management in the lower south. The objective 
was to test nutrient management of aromatic coconut and industrial coconuts. The experiments were carried out 
during October 2017 of September 2021. The experiment was 2 treatments: treatment 1, recommended method 
of fertilizer application based on DOA (Department of Agriculture) and treatment 2, the fertilizer of farmer’ method. 
Resulting in aromatic coconut and industrial coconut when analyzing the statistics by the paired sample t-test 
method, it found that the recommended method of fertilizer application based on DOA (Department of Agriculture) 
was a statistically significant difference at 0.01 level compared to the fertilizer of farmer’ method. For growth and 
yield component of aromatic coconut and industrial coconuts were improved. But, the fertilizer of farmer’ method 
gave the cost of production lower than the recommended method of fertilizer application based on DOA. Due to 
the production factors of chemical fertilizers and manure are higher. For this research which can lead this research 
to further research in the area to get clear answers to farmers in decide on the technology to increase coconut 
yields. 
Keywords: coconut, nutrient managements, sodium chloride 
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การศึกษาวัสดุเพาะตนออนของทานตะวันและผักบุง 
Studies on Seedling Media for Sunflower and Convolvulus Sprouts 

 

อภิสิทธิ์ ชิตวณิช1* และ รุศมา มฤบดี1 
Chittawanij, A. 1* and Marubodee, R. 1 

 

บทคัดยอ 

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวัสดุเพาะตนออนทานตะวันและผักบุง การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการเตรียมเมล็ดกอน
เพาะของเมล็ดทานตะวันและเมล็ดผักบุง ประกอบดวย 3 สิ่งทดลอง คือ (1) ไมแชน้ํา (2) แชน้ํา 24 ชั่วโมง (3) แชน้ํา 12 ชั่วโมง + หอ
ดวยผา 12 ชั่วโมง พบวาสิ่งทดลองที่ 3 มีเปอรเซ็นตความงอกสูงท่ีสุดในเมล็ดทานตะวันและเมล็ดผักบุง ทากับ 75.25 เปอรเซ็นต และ 
92.75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในการทดลองที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของตนออนทานตะวันและตนออนผักบุง มี 7 สิ่ง
ทดลอง ประกอบดวย (1) ดินผสม (ควบคุม) (2) กอนเห็ดเกาตอดิน อัตรา 1 : 1 (3) กอนเห็ดเกา:ทราย อัตรา 1 : 1 (4) กอนเห็ดเกา:
แกลบดํา อัตรา 1 : 1 (5) กอนเห็ดเกา:ขุยมะพราว อัตรา 1 : 1 (6) กอนเห็ดเกา:ดิน:ทราย:แกลบดํา:ขุยมะพราว อัตรา 1 : 1 : 1 : 1 (7) 
กอนเห็ดเกา พบวา ตนออนทานตะวันและตนออนผักบุงที่เพาะในสิ่งทดลองท่ี 6 ใหคาเฉลี่ยน้ําหนักสดมากที่สุดเทากับ 287.50 และ 
160.00 กรัม ตามลําดับ 
คําสําคัญ: ตนออนผัก วัสดุเพาะ การเจรญิเติบโต ผลผลติ 

 

Abstract 

In this study, it is aimed to studying the seedling medias for sunflower and convolvulus sprouts production. 
Experiment 1: studying percentage germination of sunflower and convolvulus seeds consists of 3 experiments (1) 
No soaking, (2) soaking 24 hours and (3) soaking 12 hours + 12 hours wrapped in a towel. The results of this study 
show that soaking 12 hours + 12 hours wrapped in a towel is effective in percentage of germination sunflower and 
convolvulus seeds as 75.25 and 92.75 %, respectively. The second experiment, there were 7 treatments for planting: 
(1) mixed soil (control), (2) mushroom media waste : soil ratio 1 : 1 v/v, (3) mushroom media waste : sand ratio 1 : 
1 v/v, (4) mushroom media waste : husk charcoal ratio 1 : 1 v/v, (5) mushroom media waste : coconut husk ratio 1: 
1 v/v, (6) mushroom waste media : soil : sand : husk charcoal : coconut husk ratio 1: 1: 1: 1: 1 v/v and (7) mushroom 
media waste. The results found that the average fresh weights of sunflower and convolvulus sprouts grown in 
seedling medium of mushroom media waste: soil : sand : husk charcoal : coconut husk ratio 1: 1: 1: 1: 1 v/v of 
287.50 and 160.00 g, respectively.  
Keywords: sprouts, seeding media, productivity, growth 
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ผลการใชเครื่องปลิดฝกถั่วลิสงระบบปอนอัตโนมัติตอคุณภาพเมล็ดพันธุ 
Effect of Using Automatic Feeder Peanut Pod Stripper on Seed Quality 
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Pituk, S.1,Tinimgoon, K.2, Mahawetsakul, K.1, Dumkhum, W.1, Thinkum, P.1
 
and Srisawangwong, S.1*

 
 
 

บทคัดยอ  

ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศที่เกษตรกรนิยมปลูกกระจายอยูทุกภูมิภาพเพ่ือ
แกปญหาการขาดแคลนแรงงานคนและระยะเวลาในการปลิดฝกถ่ัวลิสง จึงศึกษาผลการใชเครื่องปลิดฝกถั่วลิสงระบบปอนอัตโนมัติเพ่ือ
การผลิตเมล็ดพันธุ โดยวางแผนการทดลองแบบ Spilt plot in RCBD จํานวน 4 ซ้ํา สิ่งทดลองประกอบดวย ปจจัยหลัก คือ ขนาดของ
ฝกถั่วลิสง (ฝกขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) และปจจัยรอง คือ วิธีการปลิดฝก (ปลิดฝกดวยแรงงานคน ปลิดฝกดวยเครื่องปลดิ
ฝกถั่วลิสงในระดับการตั้งคาเครื่องระดับ 1 2 และ 3 (250 300 และ 350 รอบตอนาที หรือความเร็วเชิงเสน 2.6 3.1 และ 3.6 เมตรตอ
วินาที ตามลําดับ) พบวา เครื่องปลิดฝกถั่วลิสงระบบปอนอัตโนมัติสามารถลดระยะเวลาในการปลิดฝกถั่วลิสงขนาดเล็ก กลาง และใหญ 
ได 12-14 1-2 และ 3-5 เทาของการปลิดดวยแรงงานคน ตามลําดับ โดยถั่วลิสงฝกขนาดเล็กไมมีปริมาณฝกแตกเสียหาย แตมีปริมาณ
ฝกติดข้ัวเฉลี่ย 14.41 เปอรเซ็นต สวนในถ่ัวลิสงฝกขนาดกลางและใหญ มีปริมาณฝกแตกเฉลี่ย 0.64 และ 3.37 เปอรเซ็นต และปริมาณ
ฝกติดข้ัวเฉลี่ย 6.43 และ 6.84 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ทั้งนี้การปลิดฝกถั่วลิสงระบบปอนอัตโนมัติ นอกจากนี้เครื่องปลิดฝกถั่วลิสงระบบ
ปอนอัตโนมัติไมมีผลกระทบตอคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วลิสงขนาดเล็ก กลาง และใหญภายหลังการเก็บรักษาที่  0 1 2 และ 3 เดือน ซึ่งมี
อัตราการงอกในชวง 92.58-98.67 85.33-98.25 และ 81.92- 94.59 เปอรเซ็นตตามลําดับ  
คําสําคัญ: ถั่วลิสง คุณภาพเมลด็พนัธุ เครื่องปลิดฝกถั่วลสิง  
 

Abstract  

Peanut (Arachis hypogaea L.) is an important economic crop of the country that is widely cultivated by 
farmers in every region.  In order to solve the problem of labor shortage and shorten the time to strip peanut. 
Therefore, to study the effect of using automatic feeder peanut pod stripper for seed production. The experimental 
design was Spilt plot in RCBD with 4 replications. The experiment consisted of main factor was the size of the 
peanut pods (large, medium and small pod) and the secondary factor was the stripping of peanut pod. (manual 
strip, stripper machine as level 1, 2 and 3 (250, 300 and 350 rpm or linear speeds of 2.6, 3.1 and 3.6 m/s, respectively). 
Result showed that the automatic feeder peanut pod stripper can reduce time to stripped the small, medium and 
large peanut pods by 12-14 1-2 and 3-5 times of manual stripped, respectively. The stripping of small pod shown 
without damage pods, however some remain pod stalk 14.41%. While, the stripping of medium and large pod has 
damage pod 0.64 and 3.37%, respectively and the pod stalk 6.43 and 6.84%, respectively. Moreover, the automatic 
feeder peanut pod stripper was no effect on peanut seed quality of small, medium and large pod after storage at 
0, 1, 2 and 3 months, which gave germination rates in range 92.58-98.67, 85.33-98.25 and 81.92- 94.59%, respectively. 
Keywords: Peanut, Seed Quality, Peanut Pod Stripper  

                                                 
1 ศนูยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชขอนแกน 343 หมู 15 ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40260 
1 Khonkaen Seed Research and Development Center, 343 Moo 15, Tha Phra Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40260 
2 ศนูยวิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกน 320 หมู 12 ตําบลบานทุม อําเภอเมืองง จังหวัดขอนแกน 40000 
2 Khonkaen Agricultural Engineering Research Center, 320 Moo 12, Ban Thum Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40000 
* Corresponding author: sittipong_s@hotmail.com 



1st AINR PSP120 

143 

การชักนําและเพิ่มปริมาณแคลลัสของพืชกระทอมจากการเพาะเลี้ยงช้ินสวนใบในหลอดทดลอง 

In Vitro Callus Induction and Proliferation of Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.)  
from Culturing Leaf Segments 

 

 

วราภรณ  หีดฉิม1* สกุลรัตน หาญศึก1 สุนียรัตน ศรีเปารยะ และ สดุนัย เครือหลี1 

Heedchim, W.1*, Hansuek, S.1, Sripaoraya, S.1 and Krualee, S.1 
 

บทคัดยอ  

กระทอมเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีสารสําคัญที่มีสรรพคุณทางการแพทย ทําใหมีความตองการเพ่ิมขึ้น 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือผานการสรางแคลลัสเปนการขยายพันธุพืชที่สามารถใชประโยชนในการเพ่ิมจํานวนตนพืชและสรางสารสําคัญได 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสายพันธุและสภาพวางเลี้ยงตอการชักนําและเพ่ิมปริมาณแคลลัสของกระทอม โดยใช
ชิ้นสวนใบที่ไดจากการเพาะเมล็ดในหลอดทดลองจากสายตนแตกตางกันวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร Murashige และ Skoog (MS) เตมิ 
N6- benzyladenine (BA) เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตรรวมกับ 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร 
พบวาสายตนที่ 1 สามารถชักนําการสรางแคลลัสไดดีที่สุด ใหอัตราการชักนําแคลลัส 81.67 เปอรเซ็นต ขนาดแคลลัสใหญที่สุด 130 
ตารางมิลลิเมตร หลังวางเลี้ยงนาน 4 สัปดาห สําหรับการเพ่ิมปริมาณแคลลัส พบวาการวางเลี้ยงแคลลัสในสภาพใหแสง ใหอัตราการ
เพ่ิมปริมาณแคลลัสดีกวาการวางเลี้ยงในสภาพมืด แคลลัสจากสายตนที่ 1 ใหอัตราการเพ่ิมปริมาณแคลลัสสูงสุด 100 เปอรเซ็นต ขนาด
แคลลัสใหญที่สุด 135.38 ตารางมิลลิเมตร หลังวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2,4-D 
เขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 4 สัปดาห ดังนั้นจึงสรุปไดวาสายตนและสภาพวางเลี้ยงที่แตกตางกันสงผลตอการสรางแคลลัส
แตกตางกันซึ่งจะเปนประโยชนตอการขยายพันธุและการสรางสารชีวเคมีตอไป 
คําสําคัญ: กระทอม  แคลลัส  สายตน  สภาพวางเลี้ยง  

 

Abstract 

Kratom is an important economic crop because the leaf contains active chemical compounds. It has 
medicinal properties leading to high demand. Plant tissue culture through callus formation is a tool for propagation 
that can use for production a large number of plantlets and production of those active compounds. Thus, the aim 
of this research was to study effects of different clones and culture conditions on callus induction and proliferation 
of kratom. In vitro seedling leaves derived from different clones were cut and cultured on solidified Murashige and 
Skoog (MS) medium supplemented with 1 mg/L N6- benzyladenine (BA) in combination with 1 mg/L 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). The results showed that clone no. 1 gave the best results in callus induction at 
81.67% and callus size at 130 mm2 after 4 weeks of culture. For callus proliferation, the results showed that callus 
cultured under light condition gave the better results than dark condition. Callus from clone no.1 gave the highest 
callus proliferation at 100% and callus size at 135.38 mm2 after culturing on MS medium supplemented with 1 
mg/L BA in combination with 0.5 mg/L 2,4-D for 4 weeks. Therefore, the results can be concluded that different 
clones and culture conditions gave the different responses in callus formation and can apply for plant propagation 
and secondary metabolite production in the future. 
Keywords: Kratom, callus, clone, culture conditions 
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การเจริญเติบโตของยอดหงสองคดํา (Globba praecox K.J.Williams & Paisooks.) 
พืชหายากของไทยในสภาพปลอดเชื้อ  

In Vitro Shoot Growth of Hong Ong Dum (Globba praecox K.J.Williams & Paisooks.) 
Rare Species of Thailand 

 

น้ําฝน ชาชยั1, บัณฑิตา เพ็ญสุรยิะ1, สรุสิทธิ์ วงศสัจจานันท1, เตชติา ปนสันเทียะ1, เรวัตร จินดาเจี่ย1, ธีระวัตน ศรสีุข1,  
จรรยา มุงงาม1 ปราโมทย ไตรบุญ2 และจักรกฤษณ ศรีแสง1* 

Chachai N.1, Pensuriya B.1, Wongsatchanan S.1, Pinsanthie T.1, Chindachia R.1, Srisuk T.1,  
Mungngam J.1, Pratubkong P.1, Triboun P.2 and Sreesaeng J.1* 

 

บทคัดยอ 

พืชสกุลหงสเหินมีการนํามาใชประโยชนเพ่ือการบริโภค สมุนไพร และไมดอกไมประดับ การขยายพันธุพืชสกุลหงสเหินดวย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถเพิ่มปริมาณตนพันธุสําหรับการใชประโยชนเชิงพาณิชยไดอยางรวดเร็ว การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญ และการชกันํายอดรวมของหงสองคดําในสภาพปลอดเชื้อ ดําเนินการฟอกฆาเช้ือเมล็ดหงสองคดําใน
สารละลายคลอรอกซ จํานวน 2 ครั้ง เพาะเมล็ดบนอาหารสังเคราะหสูตร MS เติม BA (0, 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ล.) จํานวน 4 สูตร 
ระยะเวลา 6 สัปดาห ผลการทดลอง พบวา สูตรอาหาร MS เติม BA เขมขน 1.5 มก./ล. ชักนําจํานวนยอดตอเมล็ดสูงสุด 5.05 ยอด 
รองลงมาคือ BA เขมขน 1.0 และ 0.5 มก/ล ชักนําจํานวนยอด 4.94 และ 4.56 ยอด ตามลําดับ สําหรับความสูงตนและความยาวราก
สูงสุดเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไมมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ดังนั้น การขยายพันธุหงสองคดําเพ่ือการอนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมและการใชประโยชนเชงิการคาสามารถเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 0.5-1.5 มก./ล.  
คําสําคัญ: หงสองคดํา, การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ, พืชหายาก, สภาพปลอดเช้ือ 

 

Abstract 

Globba spp.  is generally utilized for domestic consumption, medicinal and floriculture and ornamental 
purposes.  Micropropagation of Globba spp.  through tissue culture technique can increase the number of plants 
rapidly in a short time. The objective of this study was aimed to investigate the in vitro growth and multiple shoot 
formation of Hong Ong Dum (Globba praecox K.J.Williams & Paisooks.). Hong Ong Dum seeds were sterilized 2 times 
with Clorox solution and sown on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with various concentrations of 
BA (0, 0.5, 1.0 and 1.5 mg/L).  The results showed that MS medium with 1.5 mg/l BA gave the highest number of 
shoots at 5. 05 shoots/ seed, followed by 1 and 0. 5 mg/ l BA which gave a number of shoots at 4. 94 and 4. 56 
shoots/seed respectively. The highest shoot height and root length was found on MS medium without plant growth 
regulators. Therefore, the propagation of Hong Ong Dum for germplasm conservation and commercial purpose can 
be cultured on MS medium supplement with 0.5-1.5 mg/l BA. 
Keywords: Hong Ong Dum, tissue culture, rare plant, in vitro condition 
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การเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อของยอดเปราะภูภูหลวง (Caulokaempferia phuluangensis Picheans. 
& Mokkamul) พืชถิ่นเดียวของไทย  

In Vitro Shoot Growth of Pro Phu Phu Luang (Caulokaempferia phuluangensis Picheans. & 
Mokkamul) Endemic Species of Thailand 

 

บัณฑิตา เพญ็สุริยะ1, น้ําฝน ชาชยั1, มนัสชนก เกตกลางดอน1, พงศกร นิตยมี1, พงษศักดิ์ แกวศรี1, ภัทรา ประทบักอง1,  
ปราโมทย ไตรบุญ2 และจักรกฤษณ ศรแีสง1* 

Pensuriya B.1, Chachai N.1, Katklangdon M.1, Nitmee P.1, Kaewsri P.1, Pratubkong P.1, Triboun P.2 and Sreesaeng J.1* 
 

บทคัดยอ 

ปจจุบันพรรณพืชวงศขิงมีการใชประโยชนอยางแพรหลายเพ่ือการบริโภค สมุนไพร สียอม เครื่องสําอาง และไมดอกไมประดบั 
เปราะภูภูหลวงเปนพืชวงศขิงหายากและเปนพืชถิ่นเดียวของไทย การขยายพันธุพืชสกุลเปราะภูดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสามารถเพ่ิม
ปริมาณตนพันธุสําหรับการใชประโยชนเชิงพาณิชยไดอยางรวดเร็ว การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตตอการชักนํายอดของเปราะภูภูหลวงในสภาพปลอดเชื้อ ดําเนินการฟอกกําจัดเชื้อเมล็ดเปราะภูภูหลวงในสารละลายคลอ
รอกซ จํานวน 2 ครั้ง นําเมล็ดเพาะลงบนอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อสูตร Murashige and Skoog (MS) นําช้ินสวนหนอของเปราะภูภู
หลวงมาศึกษาการเจริญเติบโตโดยเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม BA (0, 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ล.) จํานวน 4 สูตร 
ระยะเวลา 6 สัปดาห ผลการทดลอง พบวา อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ล. ชักนํายอดเปราะภูภู
หลวงไดสูงสุด 3.14, 2.92 และ 3.85 ยอด ตามลําดับ ความสูงตนสูงสุดเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไมมีการเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต และความยาวรากมากที่สุดเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไมมีการเติมสารควบคุมการเจริญเตบิโต และอาหารสูตร MS 
ที่เติม BA ความเขมขน 0.5 และ 1.0 มก./ล. ดังน้ัน การขยายพันธุเปราะภูภูหลวงเพ่ือการอนุรักษเชื้อพันธุกรรมและการใชประโยชนเชงิ
การคาสามารถเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 0.5-1.5 มก./ล. 
คําสําคัญ: เปราะภูภูหลวง, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, พืชถ่ินเดียว, สภาพปลอดเช้ือ 

 

Abstract 

The utilization of Zingiberaceae is wildly used for consumption, herbs, dyes, cosmetics and ornamental 
plants. Pro Phu Phu Luang (Caulokaempferia phuluangensis Picheans. & Mokkamul) belonging to Zingiberaceae is 
the rare and endemic species of Thailand.  Micropropagation of Caulokaempferia spp.  through tissue culture can 
increase the number of plants for rapid utilization. The objective of this study was aimed to investigated the in vitro 
shoot growth of Pro Phu Phu Luang. Pro Phu Phu Luang seeds were sterilized 2 times with Clorox solution and 
germinated on Murashige and Skoog ( MS) .  Seedling shoots of Pro Phu Phu Luang were in vitro cultured on MS 
medium supplemented with various concentrations of BA (0, 0.5, 1.0 and 1.5 mg/L). The results showed that MS 
medium supplemented with 0. 5, 1. 0 and 1. 5 mg/ L BA had the highest number of shoots ( 3. 14, 2. 92 and 3. 85, 
respectively). The highest shoot height was found on MS medium without plant growth regulators. Root length was 
observed on MS medium without plant growth regulators and MS medium supplemented with 0. 5 and 1. 0 mg/L 
BA.  Therefore, the propagation of Pro Phu Phu Luang for germplasm conservation and commercial use can be 
cultured on MS medium supplement with 0.5-1.5 mg/l BA. 
Keywords: Pro Phu Phu Luang, tissue culture, endemic species, in vitro 

                                                 
1 สถานีวิจัยลําตะคอง ศูนยเช่ียวชาญนวัตกรรมเกษตรสรางสรรค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 12120 
1 Lamtaklong Research Station, Expert Centre of Innovative Agriculture, Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Pathum Thani, 

12120, Thailand 
2 ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ ศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ปทุมธานี 12120 
2 National Biobank of Thailand, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and Technology Development 

Agency (NSTDA), Pathum Thani, Thailand, 12120 
* Corresponding author: Jakkritoneku@gmail.com, Jakkrit@tistr.or.th 



1st AINR PSP138 

146 

การเก็บรักษาแบบเย็นย่ิงยวดของโซมาติกเอ็มบริโอกาแฟโรบัสตาดวยวิธีการ Encapsulation-dehydration 
Cryopreservation of Somatic Embryo of Robusta Coffee (Coffea canephora) 

Using Encapsulation–dehydration Technique 
 

ศิฎาภา คลิ้งเชื้อ1, ทัศนี ขาวเนียม1*, สุรีรัตน เย็นชอน1, ระวี เจียรวภิา1, และ สมปอง เตชะโต1,2 
Klingchua, S.1, Khawniam, T.1*, Yenchon, S.1, Chiarawipa, R.1 and Te-chato, S.1,2 

 

บทคัดยอ 

การเก็บรักษาพันธุกรรมของกาแฟพื้นเมืองมีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการเปนพืชผสมขาม สิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโต การเกิดโรคตางๆ และการละเลยตอพันธุกรรมดั้งเดิม ดังน้ัน การศึกษาในครั้งนี้จึงสนใจการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของ
กาแฟโรบัสตาสายพันธุทัพรอในสภาพเย็นยิ่งยวด โดยศึกษาวิธีการเตรียมช้ินสวนโซมาติกเอ็มบริโอระยะรูปกลมดวยวิธีการ 
encapsulation–dehydration (EN-DE) โดยแบงเปน 4 ทรีตเมนท คือ 1) ชุดควบคุม 2) EN 3) DE (ดึงน้ําออกดวยซิลิกาเจล เปนเวลา 
9 ชั่วโมง) และ 4) EN-DE (ดึงนํ้าออกดวยการเปาลมในตูยายเลี้ยง เปนเวลา 8 ชั่วโมง)  เมื่อเตรียมช้ินสวนดวยวิธีขางตนแลวแบงช้ินสวน
ออกเปนสองสวน โดยสวนแรกนําไปวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนําการงอกของโซมาติกเอ็มบริโอ และสวนที่สองนําไปแชใน
ไนโตรเจนเหลว เปนเวลา 48 ชั่วโมง จากการศึกษา พบวา สวนแรกในทกุวิธีการใหเปอรเซ็นตการรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นต และใหการ
งอกของโซมาติกเอ็มบริโอ 100  100  5 และ 5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ หลังจากวางเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห และสวนที่สองซึ่งผานการ
เก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว เมื่อครบตามกําหนดนํามาละลายน้ําแข็ง เปนเวลา 2 นาที แลวตรวจสอบความมีชีวิตดวยสาร Fluorescein 
diacetate (FDA) พบวา ทุกทรีตเมนทใหเปอรเซ็นตการรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นต ยกเวน การเตรียมช้ินสวนดวยวิธีการ DE (75 
เปอรเซ็นต)  สําหรับการฟนสภาพ พบวา ชุดควบคุมและวิธีการ EN ใหการฟนสภาพของช้ินสวน 25 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
ในขณะที่การเตรียมช้ินสวนดวยวิธีการ DE และวิธีการ EN-DE พบวา โซมาติกเอ็มบริถูกทําลายและตายในที่สุด 
คําสําคัญ: การเก็บรักษาแบบเย็นยิ่งยวด, โซมาติกเอ็มบริโอ, วิธีการ Encapsulation–dehydration, กาแฟโรบัสตา 

 

Abstract 

Preserving the genetics of such native coffee is essential because of cross-pollinated crops, unsuitable 
environment, the occurrence of various diseases and ignorance of native plant. Therefore, this study is interested 
in preparing explant on cryopreservation of Robusta coffee clones Thupro. Somatic embryos (SEs) at globular stage 
were prepared and divided into 4 treatments; 1) control (without pre-treatment) 2) encapsulation (EN) 3) dehydration 
(DE) (with silica gel for 9 hours) and 4) EN-DE (dehydrated with air drying in laminar air flow for 8 hours). After 
preparing, SEs were divided into 2 groups. The first group was cultured on SE germination medium; the second 
group was plunged in liquid nitrogen for 48 hours. The results revealed that all methods in non-cryopreservation 
showed 100 % of survival rate. For SE germination after 4 weeks of culture, the results showed 100 % in control 
and EN treatments. On the other hand, only 5 % of germination were obtained from DE and EN-DE treatments. For 
cryopreserved SEs, the explants were thawed in 40 °C water bath for 2 min and investigated the survival rate with 
Fluorescein diacetate (FDA). The results showed that all treatments gave the survival rate at 100 % excepted DE 
treatment (75 %). After regrowth on SE germination medium for 4 weeks, the results found that control and EN 
treatments gave the highest recovery rate at 25 and 20 %, respectively. In case of the DE and EN-DE treatments, 
SEs were damaged and eventually died. 
Keywords: Cryopreservation, somatic embryo, encapsulation–dehydration technique, robusta coffee 
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ผลของการฉายรังสีแกมมาตออตัราการเจริญเติบโตของตนเนระพูสีไทยในสภาพปลอดเชื้อ 
Effect of Gamma Irradiation on Growth Rate of In Vitro Bat Flower (Tacca chantrieri André) 

 

อโณทัย จิตมั่น1 คทารตัน ชตุินันทกุล2 และ เฌอมาลย วงศชาวจันท 1* 
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บทคัดยอ 

เนระพูสีไทย (Tacca chantrieri André) เปนพืชที่มีสรรพคุณทางยา และดอกมีลักษณะแปลกตา ปจจุบันนิยมนํามาใชเปน
ไมกระถางประดับ จึงจําเปนตองมีการเพิ่มความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเนระพูสีไทยเพ่ือเพิ่มศักยภาพเชิงการคาสู
ตลาดไมดอกไมประดับ เนื่องจากเนระพูสีไทยเปนพืชประเภทหัวที่ออกดอกบางฤดูกาล ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการสรางลูกผสมใหม
จากการผสมเกสร งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลจากการไดรับรังสีแกมมาตออัตราการเจริญเติบโตของพืชเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการฉายรงัสี
แกมมาเพื่อการปรับปรุงพันธุ โดยใชยอดพืชในสภาพปลอดเชื้อที่มีความยาว 2 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS แลว
นําไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันโดยใชปริมาณรังสี 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 เกรย และยายเลี้ยงบนอาหารใหมพรอมทั้ง
บันทึกการเจริญเติบโตของพืชเปนเวลา 90 วัน พบวาเมื่อชิ้นพืชไดรับรังสีแกมมาในปริมาณที่สูงกวา 40 เกรย ทําใหมีเปอรเซ็นตการรอด
ชีวิตลดลงมากกวา 50 เปอรเซ็นต และไมพบการรอดชีวิตของชิ้นพืชที่ไดรับปริมาณรังสีแกมมามากกวา 60 เกรย สวนอัตราการ
เจริญเติบโตของพืช พบวาหลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 90 วัน ชิ้นพืชที่ไดรับรังสีแกมมาที่ปริมาณมากกวา 30 เกรย มีอัตราการ
เจริญเติบโตลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไมไดรับรังสี 
คําสําคัญ: การชกันําการกลายพันธุ, เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ, รังสีแกมมา, เนระพูสีไทย 

 

Abstract 

Bat flower (Tacca chantrieri André) is one of medicinal plant which has quaint flower. Nowadays, this plant 
is preferred to use as an ornamental pot plant. Therefore, increasing of morphological characteristic variation of bat 
flower becomes necessary to support ornamental plant markets. Since, bat flower is a bulbous and seasonal 
flowering plant. Pollination is the large barrier for new hybrid production. In this study, effect of gamma irradiation 
on growth rate of in vitro plants was carried out for using as basic information of plant breeding program. The two 
centimeter in length of in vitro shoot explants culturing on semi-solid MS media were acutely irradiated with gamma 
ray doses at 10, 20, 30, 40, 60, 80 and 100 Gy. After subcultured for 90 days, shoot explants that treated with higher 
than 40 Gy of gamma ray doses revealed lower than 50% of survival rate. The shoot explants that treated with 
higher than 60 Gy of gamma ray doses were all death. The growth rate of the obtained explants after subculturing 
for 90 days represented the significant reduction of growth rate in shoot explants that treated with higher than 30 
Gy of gamma ray doses when compared to control. 
Keywords: Induced mutation, micropropagation, gamma ray, bat flower 
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ผลของการใหน้ําตอการติดผลและคุณภาพผลออนของมะพราวน้ําหอมจังหวัดชุมพร  
Effect of Irrigation on Fruit Set and Fruit Size of Nam Hom Coconut in Chumphon Province 
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บทคัดยอ 

การศึกษาผลของการใหน้ําตอปริมาณการตดิผลของมะพราวน้ําหอมที่เริม่ใหผลผลิต (มะพราวอายุตน 6-8 ป) โดยเปรียบเทยีบ
การใหน้ํา 4 กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธีที่ 1 ไมใหน้ํา กรรมวิธีที่ 2 ใหน้ําเฉพาะชวงแลง อัตรา 30 ลิตร/ตน/ครั้ง ทุกวัน กรรมวิธีที่ 3 ใหน้ํา
เฉพาะชวงแลง อัตรา 60 ลิตร/ตน/ครั้ง ทุกวัน และ กรรมวิธีที่ 4 ใหน้ําเฉพาะชวงแลง อัตรา 90 ลิตร/ตน/ครั้ง ทุกวัน และมีการใหปุย
และปจจัยการผลิตตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร คือ ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 4 กก./ตน/ป รวมกับ
แมกนีเซียมซัลเฟต 1.5 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 ครั้ง การติดตามการพัฒนาผลและการหลดุรวงในชวงพัฒนาผลของมะพราวน้ําหอม ใน
ฤดูแลง 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค. 2563) และ ฤดูฝน 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค. 2563)  พบวา ชวงเดือนมกราคม 2563 มีจั่นไมติดผลในทุก
กรรมวิธีทดลอง และเมื่อใหน้ําในชวงแลงตามกรรมวิธีทดลอง แมวารอยละของปริมาณผลรวงในแตละกรรมวิธีการทดลองมีคาเฉลี่ยไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการใหน้ําอัตรา 30 90 และ 60 ลิตร/ตน/ครั้ง ในชวงฤดูแลง มีปริมาณผลรวงตางจากกรรมวิธี
ไมใหน้ํารอยละ 49.96, 62.02 และ 68.14 ตามลําดับ และการใหน้ําอัตรา 90 ลิตร/ตน/ครั้ง มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด (17.5 ผล/
ทะลาย) แตไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี รองลงมา คือ การใหน้ําอัตรา 60 ลิตร/ตน/ครั้ง ไมใหน้ํา และให
น้ําอัตรา 30 ลิตร/ตน/ครั้ง ตามลําดับ (16.8, 12.6 และ 10.6 ผล/ทะลาย ตามลําดับ) สวนในฤดูฝน (ไมมีการใหน้ําในแตละกรรมวิธี) 
พบวา กรรมวิธีที่ 3 มีปริมาณรอยละของผลรวงต่ําที่สุด คือ รอยละ 52.90 รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 4, 1 และ 2 ตามลําดับ (รอยละ 
57.03, 60.89 และ 66.45 ตามลําดับ) และในกรรมวิธีที่ 2 มีปริมาณผลผลติเฉลีย่สูงที่สุด (16.3 ผล/ทะลาย) รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 1, 
3 และ 4 ตามลําดับ (14.1, 9.4 และ 8.3 ผล/ทะลาย ตามลําดับ) แตทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเก็บ
ขอมูลผลผลิตในรอบ 1 ป จะพบวา กรรมวิธีที่ 2 การใหน้ําอัตรา 30 ลิตร/ตน/ครั้ง มีปริมาณผลผลิตตอทะลายที่เก็บเกี่ยวไดมากที่สุด 
คือ 9.55 ผล/ทะลาย และมีปริมาณน้ํามากที่สุด คือ 341.52 กรัม ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากกรรมวิธีอื่น ดังน้ัน การใหน้ํา
ในปริมาณ 30ลิตร/ตน/ครั้ง ใหผลมะพราวที่มีปริมาณน้ําสูงสุดและปริมาณผลตอทะลายสูงสุด 
คําสําคัญ: ระบบใหน้ํา มะพราวน้ําหอม น้ํามะพราว ทะลายมะพราว 
 

Abstract 

An experiment was conducted to study the effect of irrigation on the fruit set of Nam Hom coconut at the 
first stage bearing tree (age of coconut tree 6-8 years) by comparison of the effect of water application of 4 
treatments in the dry season such as treatment 1: control (no water system), treatment 2: irrigating 30 L/tree/day, 
treatment 3: irrigating 60 L/tree/day and treatment 4: irrigating 90 L/tree/day. All treatments were applied with the 
chemical fertilizer (13-13-21) recommended by Horticulture Research Institute, Department of Agriculture at the rate 
of 4 kg/tree/year and MgSO4 at 1.5 kg/tree/year twice a year. Fruit development of Nam Hom coconut was monitored 
during the dry season for 4 months (February-May 2020) and the rainy season for 4 months (September-December 
2020). It was found that during January 2020, although the percentage of fruit drop in each treatment was not 
significantly different, the irrigation at the rate of 30, 90 and 60 L/tree/day during the dry season had different 
percentages of fruit drops from the no water system (49.96%, 62.02 and 68.14%, respectively). However, the irrigation 
of 90 L/tree/day had the highest average number of fruits per bunch (17.5 fruit/bunch) and was no statistically 
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significant difference from other treatments, followed by the irrigation of 60 L/tree/day, no water system, and the 
irrigation of 30 L/tree/day, respectively (1 6 . 8 ,  1 2 . 6  and 1 0 . 6  fruit/bunch, respectively). In the rainy season (no 
irrigation system), it was found that treatment 3 had the lowest percentage of fruit drop at 5 2 . 9 0% , followed by 
treatment 4, 1 and 2, respectively (57.03, 60.89 and 66.45%, respectively). However, treatment 2 had the highest 
average number of fruits per brunch (16.3 fruit/bunch), followed by treatments 1, 3 and 4, respectively (14.1, 9.4 
and 8.3 fruit/bunch, respectively), but there was no statistically significant difference from the other treatments. For 
the yield data in one year, it was found that the irrigation of 30 L/tree/day had the highest fruits per bunch at 9.55 
fruit/bunch and the highest coconut water with 341.52 g, which were significantly different from the other 
treatments. Therefore, the irrigation of 30 L/tree/day resulted in the highest coconut water and number of fruits 
per bunch. 
Keywords: Irrigation system, Nam Hom coconut, coconut water, coconut bunch 



1st AINR PSP146 

150 

การเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุหนอไมฝรั่ง  
Increasing Germination Efficiency of Asparagus Seed 

 

เรวัตร จินดาเจีย่1*  อรสา วงพินจิ1  จรรยา มุงงาม1 จักรกฤษณ ศรแีสง1 ธีระวัฒณ ศรสุข1 
สุรสิทธิ์ วงษสัจจานันท1 พงษศักดิ์ แกวศรี1 เตชติา ปนสันเทียะ1 และ พงศกร นิตยมี1 
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Kaewsri, P.1, Pinsanthia, T.1, and Nitmee, P.1 

 

บทคัดยอ 

การขาดเทคโนโลยีในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุหนอไมฝรั่งที่เหมาะสม มีผลใหอัตราการงอกของเมล็ดต่ํา การศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุหนอไมฝรั่งที่มีคุณภาพของเมล็ดพันธุต่ําที่ไดจากการเก็บรักษา
อยางไมเหมาะสม วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) จํานวน 5 ทรีตเมนท ไดแก ทรีตเมนท 1 แชเมล็ดในน้ําอุณหภูมิหอง เปน
เวลา 24 ช่ัวโมงกอนเพาะในดินผสม ทรีตเมนทท่ี 2 แชเมล็ดในน้ําอุน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ดินผสม ทรีต
เมนทที่ 3 เพาะเมล็ดในพีทมอส ทรีตเมนทที่ 4 เพาะเมล็ดในดินผสม (ดิน:ขุยมะพราว:แกลบดํา สัดสวน 0.5:1:1 โดยปริมาตร)  ทรีต
เมนทที่ 5 เพาะเมล็ดในแกลบดํา ตรวจสอบระยะเวลาในการงอก โดยใชวิธีการประเมินความเร็วในการงอก เปอรเซ็นตการงอก ความ
ยาวยอด และความยาวราก พบวา ทรีตเมนทที่ 2 ทําใหเมล็ดมีระยะเวลาในการงอกนอยที่สุด 4 วัน แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับท
รีตเมนทท่ี 1 ที่ระยะเวลาในการงอก 4 วัน สวนทรีตเมนทที่ 3 4 และ 5 ใชระยะเวลาในการงอก 9 วัน โดยไมมีความแตกกตางกันทาง
สถิติ สวนเปอรเซ็นตความงอก ความยาวยอดและรากมีความแตกกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยทรีตเมนทที่ 2 มีคา
เปอรเซ็นตการงอก ความยาวยอด ความยาวราก สูงที่สุด (90.0 %, 17.25 ซม. และ 7.35 ซม. ตามลําดับ) ขณะที่ทรีตเมนทท่ี 5 มีคา
เปอรเซ็นตการงอก ความยาวยอด ความยาวราก นอยที่สุด (31.25 %, 6.25 ซม. และ 3.14 ซม. ตามลําดับ) 
คําสําคัญ: หนอไมฝรั่ง คุณภาพของเมล็ดพันธุ เปอรเซ็นตในการงอก ความเร็วในการงอก 

 

Abstract  

The lack of seed storage technology result in low seed germination. This study objective was study on 
methods to Increase seed germination of low quality of asparagus seed. A complete randomized design (CRD) of 5 
treatments was conducted; treatment 1 was soaking seed in water for 24 hours, treatment 2 was soaked seeds in 
warm water at 50 °C for 24 hours, treatment 3 was seed germination in peat moss, treatment 4 was seed germination 
in mixed soil (Soil : Coconut coir dust : rice husk charcoal ratio of 0.5:1:1 (v/v)) , treatment 5 was seed germination 
in rice husk charcoal. Seed germination time, percentage of germination, shoot and root length were evaluated. The 
result showed that treatment 2 gave lowest of mean germination time at 4 days but it was not significant difference 
with treatment 1 at 4 days. While, treatment 3 4 and 5 had no significant difference in mean germination time at 9 
days. The result has shown significantly difference in percentage of germination, shoot and root length. Treatment 
2 gave the highest of percentage of germination, shoot and root length ((90.0 %, 17.25 cm. และ 7.35 cm., respectively, 
while treatment 5 gave the lowest of percentage of germination, shoot and root length (31.25 %, 6.25 cm. และ 3.14 
cm., respectively). 
Keywords: Asparagus, seed quality, percentage of germination, mean germination time  
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การประเมินความตานทานของถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดําตอการเขาทําลายของหนอนกระทูผัก  
(Spodoptera litura Fabricius)  

Evaluation of Mungbean and Blackgram Varieties for Common Cutworm 
(Spodoptera litura Fabricius) Resistance  
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บทคัดยอ 

การประเมินความตานทานของถั่วเขียวผิวมันและถ่ัวเขียวผิวดําตอการเขาทําลายของหนอนกระทูผัก (Spodoptera litura 
Fabricius) ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท กรมวิชาการเกษตร ระหวางป 2562 - 2564 วางแผนการทดลองแบบ RCB 
จํานวน 3 ซ้ํา 21 กรรมวิธี ประกอบดวยถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดําสายพันธุตานทาน 16 คูผสม และพันธุเปรียบเทียบ 5 พันธุ คือ 
TC1966 TC2211 CN80 CN4 และ TC2209 ผลการทดลองพบวา หนอนกระทูผักที่กินใบถั่วเขียวจากลูกผสมช่ัวที่ 4 คูผสม CN2 x 
TC1966 (single planted-2) มีชวงเวลาการเปนหนอน เฉลี่ยนอยสุด 12.0 วัน ไมแตกตางทางสถิติจากพันธุเปรียบเทียบ TC1966 
ชัยนาท 80 ชัยนาท 4 และ TC2209 ที่มีชวงเวลาการเปนหนอน เฉลี่ย 16.3 14.3 20.4 และ 7.0 วัน ตามลําดับ มีเปอรเซ็นตการเขา
ดักแด 46.7 เปอรเซ็นต ไมแตกตางทางสถิติจากพันธุเปรียบเทียบ TC1966 TC2211 CN80 CN4 และ TC2209 ที่มีเปอรเซ็นตการเขา
ดักแด 13.3 20.0 26.7 33.3 และ 13.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตออกเปนผีเสื้อ เฉลี่ย 0.0 เปอรเซ็นต ไม
แตกตางทางสถิติจากพันธุเปรียบเทียบ TC1966 ชัยนาท 80 ชัยนาท 4 และ TC2209 ท่ีมีเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตออกเปนผีเสื้อ 
เฉลี่ย 0.0 0.0 0.0 และ 16.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
คําสําคัญ: หนอนกระทูผัก ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดํา ความตานทาน 

 

Abstract 

Evaluation of mungbean and blackgram Varieties for common cutworm (Spodoptera litura Fabricius) 
Resistance conducted at Chai Nat field Crops Research Center during 2019-2021. The randomized complete block 
design with 3 replicates in 21 treatments including the mungbean and blackgram 16 varieties/lines compared with 
5 check varieties, TC1966, TC221, CN 80, CN 4 and TC2209. The result showed that CN2 x TC1966 had an average 
of larval period 12.0 days which had not different from check varieties, TC1966, Chai Nat 80, Chai Nat 4 and TC2209 
(16.3, 14.3, 20.4 and 7.0 days, respectively). In addition, CN2 x TC1966 had the percentage of pupation of 46.7% 
which had not different from TC1966, Chai Nat 80, Chai Nat 4 and TC2209 that had 13.3, 20.0, 26.37, 33.3 and 13.3%, 
respectively. Moreover, the percentage of adult emergence had 0.0% which was not different from check varieties 
that gave 0.0, 0.0, 0.0 and 16.7%, respectively.  
Keywords: common cutworm, mungbean, blackgram, resistance 
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ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสมโอหอมควนลัง 
Evaluation of Appropriate Production Technology of Pomelo Hom Khuanlang 
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บทคัดยอ  

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสมโอหอมควนลัง มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสมโอหอมควนลังใหมีปริมาณ
และคุณภาพเพิ่มข้ึน  ดําเนินการในแปลงเกษตรกรตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  จํานวน 10 แปลง โดยแบงเปน 2 
กรรมวิธี คือ กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกร ผลจากการศึกษา พบวา กรรมวิธีทดสอบ มีองคประกอบผลผลิตของสมโอหอมควน
ลัง และน้ําหนักผลผลิตรวมสูงกวากรรมวิธีของเกษตรกร โดยกรรมวิธีทดสอบ มีจํานวนผลตอตนสูงที่สุด 62 ผล จํานวนผลตอตนต่ําสุด 
35 ผล น้ําหนักตอผลสูงสุด 1.8 กิโลกรัม น้ําหนักตอผลต่ําสุด 1.1 กิโลกรัม เสนผานศูนยกลางของผลมากที่สุด 17.5 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางของผลนอยที่สุด 14.0 เซนติเมตร น้ําหนักผลผลิตรวมสูงที่สุด 2,778 กิโลกรัมตอไร น้ําหนักผลผลิตรวมต่ําท่ีสุด 1,680 
กิโลกรัมตอไร ในขณะที่กรรมวิธีของเกษตรกร มีจํานวนผลตอตนสูงท่ีสุด 55 ผล จํานวนผลตอตนต่ําสุด 30 ผล น้ําหนักตอผลสูงสุด 1.6 
กิโลกรัม น้ําหนักตอผลต่ําสุด 0.9 กิโลกรัม เสนผานศูนยกลางของผลมากที่สดุ 16.1 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางของผลนอยที่สุด 12.1 
เซนติเมตร น้ําหนักผลผลิตรวมสูงที่สุด 2,304 กิโลกรัมตอไร น้ําหนักผลผลิตรวมต่ําที่สุด 1,216 กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิต พบวา 
กรรมวิธีทดสอบ มีตนทุนในการผลิตเฉลี่ย 9,480 บาทตอไร ต่ํากวากรรมวิธีเกษตรกรซึ่งมีตนทุนในการผลิตเฉลี่ย 9,870 บาทตอไร 
สัดสวนรายไดตอการลงทุน พบวากรรมวิธีทดสอบมีสัดสวนรายไดตอการลงทนุเทากับ 13.5 สูงกวากรรมวิธีเกษตรกรมีคาเทากับ 10.0 
คําสําคัญ: สมโอหอมควนลัง เทคโนโลยี กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร  

 
Abstract  

The objective of study was to test the production technology of Pomelo Hom Khuanlang to increase the 
quantity and quality which was carried out at farmers' plots in Khuan Lang Subdistrict, Hat Yai District, Songkhla 
Province. The production technology of Pomelo Hom Kuanlang was conducted in 10 plots of farmers, divided into 
two methods including test methods and farmer methods.  The results indicated that, test methods, had higher 
total yield of Pomelo Hom Khuanlang as compared to farmer methods. The highest number of fruits per plant was 
62 fruits, the lowest number was 35 fruits, the highest weight per fruit was 1.8 kg, the lowest weight per fruit was 
1.1 kg, the largest fruit diameter was 17.5 cm and the lowest total yield weight observed was 1,680 kg per rai in the 
test method. Whereas, in the farmer method, the highest number of fruits per plant was 55 fruits, the lowest number 
per plant was 30 fruits, the highest weight per fruit was 1.6 kg, the lowest weight per fruit was 0.9 kg, the largest 
fruit diameter was 16.1 cm, the lowest weight per fruit 1.1 kg, the largest fruit diameter 17.5 cm and the lowest 
total yield weight was 1,680 kg per rai. while the farmer's methods The highest number of fruits per plant was 55 
fruits, the lowest number per plant was 30 fruits, the highest weight per fruit was 1.6 kg, the lowest weight per fruit 
was 0.9 kg, the largest fruit diameter was 16.1 cm, the lowest fruit diameter was 12.1 cm, and the highest total yield 
weight was 2,304 kg per rai The lowest total yield weight is 1,216 kg per rai. Cost of production for testing method 
indicated that the average production cost was 9,480 baht per rai which was lower than the farmer's method, which 
has an average production cost of 9,870 baht per rai. BCR of the testing methods was 13.5 higher than the average 
farmer methods, while the average BCR of the testing methods was 10.0. 
Keywords: Pummelo Hom KhuanLang, technology, testing methods, farmer methods  
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การศึกษาจําแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของถั่วเขียวผิวดํา 
Classification of Black Gram Germplasm Characters by Morphology 

 

ศมิษฐา แมนเหมือน1* อัจฉรา  จอมสงาวงศ1 ปวณีา ไชยวรรณ1 อารดา มาสริ2  
Maenmeun, S.1*, Jomsa-ngawong A.1, Chaiwan, P.1 and Masari, A.2 

 

บทคัดยอ  

การอนุรักษและใชประโยชนเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดํา มีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษ ฟนฟู จําแนก และประเมินคุณคาเชื้อ
พันธุกรรมถั่วเขียวผิวดํา จํานวน 100 พันธุ/สายพันธุ ดําเนินงานที่ศูนยวิจัยพืชไรชยันาท ในฤดูแลง ป 2565 เก็บขอมูลตาม Mungbean 
Descriptors ของ IBPGR (1980) เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลพืช พบวา ผลผลิตตอตนของถ่ัวเขียวผิวดําอยูระหวาง 2.80-17.4 กรัม ขนาด
เมล็ดจากน้ําหนัก 1,000 เมล็ด อยูระหวาง 21.0-62.0 กรัม จํานวนฝกตอตนอยูระหวาง 14.2-68.2 ฝก จํานวนเมล็ดตอฝกอยูระหวาง 
5.20-12.8 เมล็ด ความสูงตนอยูระหวาง 26.6-92.2 เซนติเมตร อายุถึงวันออกดอก 50 เปอรเซ็นตอยูระหวาง 32.0-52.0 วัน อายุเก็บ
เกี่ยวอยูระหวาง 62.0-93.0 วัน โดยเชื้อพันธุกรรมถ่ัวเขียวผิวดํา ทั้ง 100 พันธุ/สายพันธุ มีรูปแบบการเจริญเติบโตเปนแบบตั้งตรง 
(erect) จํานวน 74 พันธุ/สายพันธุ แบบก่ึงตั้งตรง (semi-erect) จํานวน 16 พันธุ/สายพันธุ และแบบเลื้อย (viny) จํานวน 10 พันธุ/
สายพันธุ สวนใหญมีสีกลีบดอกเปนสีเหลืองอมเขียว จํานวน 70 พันธุ/สายพันธุ รูปรางฝกแกเปนแบบคอนขางแบน (semi-flat) (81 
พันธุ/สายพันธุ) รูปรางเมล็ดเปนรูปทรงกระบอก (cylindrical) จํานวน 82 พันธุ/สายพันธุ และสีเมล็ดสวนใหญเปนสีดํา (90 สายพันธุ) 
จากขอมูลท่ีบันทึก พบวา มี 8 สายพันธุ ที่มีความดีเดนดานผลผลิตและขนาดเมล็ด คัดเลือกเขาสูโครงการปรับปรุงและพัฒนาพันธุถั่ว
เขียวผิวดําตอไป 
คําสําคัญ: ถั่วเขียวผิวดํา เช้ือพันธุกรรม การฟนฟู การจําแนก  

 

Abstract  

This research is part of the conservation and utilization of black gram. The objectives of the research were 
to conserve, regenerate, characterize and evaluate black gram genetic resources. One hundred accessions of black 
gram were grown in an experimental plot at Chai Nat Field Crops Research Center in 2022. The data were recorded 
following the mungbean descriptors of International Board for Plant Genetic Resources ( IBPGR). The results found 
that seed yield per plant of black gram was 2.80-17.4 g. Seed size varied from 21.0-62.0 g. Plant height ranged from 
26.6-92.2 cm. and the number of pods/plant was 14.2-68.2 pods. The number of seed/pod was 5.20-12.8 seeds. 
The days to 50% flowering were 32.0-52.0 days while the maturity ranged from 62.0-93.0 days. There were the 
growth type in erect type for 74 accessions, semi-erect type for 16 accessions and viny type for 10 accessions. Most 
of the petal color were greenish yellow (70 accessions). Most of the pod shape at maturity stage were semi-flat (81 
accessions) and most of the seed color were black (90 accessions). Eight accessions were selected for further 
breeding program.  
Keywords: black gram, genetic resources, regenerate, characterization 
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ปจจัยที่มีผลตอการชักนํายอด และการเพิ่มปริมาณยอดของกัญชาในหลอดทดลอง 
Factors Affecting Shoot Induction and Proliferation of Cannabis sativa L. In Vitro 

 

ธีรศักดิ์ สุขดี 1, สมปอง เตชะโต1,2 , สุรีรตัน เย็นชอน1, ระวี เจยีรวภิา1, และ ทศัน ีขาวเนียม1*
 
 

Sukdee, T.1, Te-chato, S.1, Yenchon, S.1, Chiarawipa, R.1 and Khawniam, T.1* 
 

บทคัดยอ  

กัญชาเปนพืชที่มีความสําคัญทางดานอาหาร และมีคุณสมบัติทางยา มีการสรางสารเมแทบอไลททุติยภูมิในกลุม 
Cannabinoid พบมากในดอกเพศเมีย การขยายพันธุโดยวิธีการใชเมล็ดมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้
เพ่ือตรวจสอบปจจัยที่มีผลตอการชักนําและการเพิ่มปริมาณยอดของกัญชาในหลอดทดลอง โดยวางเลี้ยงช้ินสวนขอที่ไดจากตนกลาอายุ 
21 วัน บนอาหารสูตร MS ไมเติมหรือเติม BA หรือ TDZ ที่ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับการเติมผงถาน 0.2 เปอรเซ็นต 
หลังวางเลี้ยง 3 สัปดาห พบวา BA เขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการชักนํายอดรวม 100 เปอรเซ็นต จํานวนยอดสูงสุด 2.66 ยอด 
ความยาวยอดสูงสุด 3.43 เซนติเมตร และจํานวนใบสูงสุด 9.99 ใบตอช้ินสวน หลังจากนั้น วางเลี้ยงชิ้นสวนขอจากตําแหนงท่ีตางกัน คือ 
ขอที่ 1 (ขอใบเลี้ยง) ขอที่ 2 และยอดที่ไดจากตนกลาอายุ 21 วัน บนอาหารสูตร MS เติม BA เขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร หลังวางเลี้ยง 
4 สัปดาห พบวา ขอท่ี 2 ใหอัตราการชักนํายอดรวมสูงสุด 100 เปอรเซ็นต และจํานวนยอดสูงสุด 3.29 ยอด สําหรับการเพ่ิมปริมาณ
ยอดรวม วางเลี้ยงชิ้นสวนขอบนอาหารสูตร MS เติม BA เขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ไมเติมผงถาน หรือไมเติม BA เติมผงถาน 0.2 
เปอรเซ็นต วางเลี้ยงภายใตแสง LED หรือ Fluorescence เปนเวลา 4 สัปดาห  พบวาอาหารท่ีเติมผงถาน 0.2 เปอรเซ็นต ไมเติม BA 
ภายใตแสง Fluorescence ใหอัตราการเพ่ิมปริมาณยอดรวมสูงสุด 100 เปอรเซ็นต จํานวนยอด 1.64 ยอด และความยาวยอดสูงสุด 
1.35 เซนติเมตร จากการศึกษาครั้งนี้ อาจเปนทางเลือกหนึ่งในการขยายพันธุกัญชาจากตนแมพันธุดี 
คําสําคัญ: กัญชา, การชักนํายอด, การเพ่ิมปรมิาณยอด, ในหลอดทดลอง 
 

Abstract 

Cannabis sativa L.  has been an important crop for food and medical treatment.  Cannabis is rich in 
secondary metabolites such as cannabinoid group.  There has highest content in female flowers. Traditionally, 
propagation of cannabis by seeds has high genetic variability. Therefore, the objective of this study was to investigate 
factors affecting in vitro shoot induction and proliferation of Cannabis sativa L.  Nodes from 21 days-old seedlings 
were cultured on MS medium supplemented with 0.5 mg/L BA or TDZ or without plant growth regulator and 0.2% 
charcoal. After 3 weeks of culture, 0.5 mg/L BA gave 100% shoot induction, the highest number of shoots per 
explant at 2.66 shoots, shoot length at 3.43 cm and number of leaves per explant at 9.99 leaves. Whereupon, 
nodes from different position, 1st node (cotyledonary node), 2nd node and 3rd node (shoot apex), were cultured on 
MS medium supplemented with 0.5 mg/L BA. After 4 weeks of culture, 2nd node gave the highest shoot induction 
rate at 100 % and number of shoots per explant at 3.29 shoots. For shoot proliferation, nodes were cultured on 
MS medium supplemented with 0.5 mg/L BA without charcoal or supplemented with 0.2% charcoal without BA and 
maintained under fluorescence or LED. After 4 weeks of culture, the result showed that 0.2% charcoal without BA 
under fluorescence gave the highest shoot proliferation rate at 100%, number of shoots per explant at 1.64 shoots 
and shoot length at 1.35 cm. This study may be an alternative way to propagate cannabis from a good variety. 
Keywords: Cannabis sativa L., shoot induction, shoot proliferation, in vitro 
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ผลของโคลชิซินตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของเทียนสิรินธรในหลอดทดลอง  
Effect of Colchicine on Variation of Morphological and Physiological Characteristics of 

Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan In Vitro 
 

ไซนยีะ สะมาลา1
 
และ สุรีรัตน เย็นชอน2*

 
 

Samala, S.
 
1 and Yenchon, S.2*

 
 
 

บทคัดยอ  

เทียนสิรินธรหรือชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan) เปนพืชถ่ินเดียว พบบริเวณหนาผาหินปูนใน 
จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎรธานีเทานั้น ในปจจุบันยังไมมีรายงานการปรับปรุงพันธุเทียนสิรินธรที่เจริญบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนรัชชประภา 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของตนเทียนสิรินธรที่ไดรับสารโคลชิซิน โดยนําชิ้นสวนยอดและขอของตนกลาเทียนสิรินธร
จุมแชในสารละลายโคลชิซิน ความเขมขน 0 0.05 0.1 และ 0.2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปวางเลี้ยงบนอาหารแข็ง
สูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร หลังจากวางเลี้ยงเปนเวลา 3 เดือน พบวาสารละลายโคลชิซินความเขมขน 0.2 
เปอรเซ็นต สงเสริมใหชิ้นสวนยอดและขอเกิดการพัฒนาของยอดรวมไดดีที่สุด  ใบมีขนาดใหญ ความหนา และมีสีเขียวเขมกวาชุด
ควบคุม จากการศึกษาขนาดและความหนาแนนของเซลลคุม ขนาดและจํานวนของเม็ดคลอโรพลาสต พบวาสารละลายโคลชิซิน ความ
เขมขน 0.2 เปอรเซ็นต สงผลใหขนาดของเซลลคุมมีความกวางและยาวที่สุด (0.64 x 0.72 ไมโครเมตร) ใหจํานวนเม็ดคลอโรพลาสต
สูงสุด 45.66 เม็ดตอเซลลคุม และมีความหนาแนนของเซลลคุมนอยที่สุด 241.91 เซลลคุมตอตารางมิลลิเมตร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05) และจากการศึกษาปริมาณคลอโรฟลล พบวาใบที่ผานการจุมแชโคลชิซินความเขมขน 0.2 เปอรเซ็นต มี
ปริมาณคลอโรฟลลเอสูงสุด คือ 23.71 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด และมีปริมาณคลอโรฟลลบีสูงสุด คือ 17.04 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนกั
สด ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงสรุปไดวา การใชช้ินสวนขอและยอดจุมแชในสารละลายโคลชิซินความเขมขน 0.2 เปอรเซ็นต มีแนวโนมให
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของตนกลาเททระพลอยด อยางไรก็ตามควรยืนยันผลดวยการศึกษาจํานวนโครโมโซม หรือ
การศึกษาปริมาณดีเอ็นเอตอไป ซึ่งอาจนํามาใชประโยชนในการพัฒนาเปนไมดอกเศรษฐกิจตอไปในอนาคตได 
คําสําคัญ: การกลายพันธุ โคลชซินิ เทียนสิรินธร สัณฐานวิทยา  

 

Abstract  

Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan (Balsaminaceae) is an endemic species to Krabi and Suratthani 
provinces. There have not been any reports on improvement of I. sirindhornae from Rajjaprabha Dam, Khao Sok 
National Park. The objective of this study was to investigate the effect of colchicine on variation of morphological 
and physiological characteristics of I. sirindhorniae Triboun & Suksathan in vitro. Shoot and nodal explants were 
treated with colchicine at 0 0.05 0.1 0.2% for 24 hours and cultured on MS medium with 2 mg/L BA for 3 months. 
The results revealed that colchicine at 0.2% gave the highest multiple shoot formation. For investigation of 
morphological characteristics, the result revealed that plantlets obtained from 0.2% colchicine gave the size, 
thickness and color of leaves higher than those of control plantlet. For physiological characteristics of leaves, the 
result showed that leaves obtained from 0.2% colchicine gave the highest size of guard cell in terms of width and 
length (0.64 and 0.72 µm), number of chloroplast per guard cell (45.66) and lowest density of guard cell (241.91 
cells/sq mm) significant different (p≤0.05) with another treatment. Similar results was obtained in chlorophyll 
content, plantlets from 0.2% colchicine gave the highest chlorophyll a and b content at 23.71 and 17.04 mg/g fresh 
weight,  respectively. Therefore, this study can be concluded that 0.2% colchicine gave the variation of 
morphological and physiological characteristics as tetraploid plant. However, the ploidy level should be confirmed 
by cytology or flow which may be used for the development to economic flowering plants in the future. 
Keywords: Mutation, colchicine, Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan, morphology
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ผลของตําแหนงและรูปแบบการวางเลี้ยงชิ้นสวนใบ และสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการชักนําแคลลัส 
และยอดของ Haworthia obtusa “Purple Lens” ในหลอดทดลอง 

Effects of Positions and Orientations of Leaf Segments and Plant Growth Regulators on Callus 
and Shoot Induction of Haworthia obtusa “Purple Lens” In Vitro 

 

นูรมา มาสาก1ี  สมปอง เตชะโต1
 
และสรุีรัตน เย็นชอน1*  

Masakee, N.1, Te-chato, S.1 and Yenchon, S1*
 
 
 

บทคัดยอ 

ฮาโวเทีย (Haworthia obtusa “Purple Lens”) จัดเปนพืชอวบน้ําที่ไดรับความนิยมและเปนที่ตองการของตลาด    การ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเปนวิธีการท่ีจะสามารถขยายพันธุไดปริมาณมาก จึงไดมีการศึกษาผลของตําแหนงและรูปแบบการวางเลี้ยงช้ินสวนใบ 
และสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการชักนําแคลลัสและยอดรวม โดยการนําใบฮาโวเทียมาฟอกฆาเช้ือพ้ืนผิวใบดวยแอลกอฮอลเขมขน 
70 เปอรเซ็นต นาน 30 วินาที แชใบในคลอร็อกซ เขมขน 20 เปอรเซ็นต นาน 15 นาที ลางใบดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 3 ครั้ง หลังจากนั้น
ตัดแบงใบเปน 3 สวน ชิ้นสวนปลาย (Distal) ชิ้นสวนกลาง (Middle) ชิ้นสวนโคน (Proximal) ตัดใหมีขนาดยาว 0.5 เซนติเมตร และ
นําไปวางเลี้ยงสองทิศทางใหทองใบ (ventral side) หรือหลังใบ (dorsal side) สัมผัสกับอาหารสงัเคราะหสตูร Murashige and Skoog 
(MS) เติม Benzyladenine (BA) เขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร วางเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห พบวา ตําแหนงโคนใบที่วางเลี้ยงท้ัง
สองทศิทางใหอัตราการเกิดแคลลัสเฉลี่ยสูงสุดคือ 41.67 เปอรเซ็นต แตกตางทางสถิติอยางมีนยัสําคัญ (p≤0.01) กับตําแหนงอ่ืนๆ เมื่อ
ยายแคลลัสที่ชักนําได มาวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติมไซโตไคนินชนิดตาง ๆ ไดแก BA Kinetin (KN) หรือ Thaidiazuron (TDZ) 
ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร หลังจากวางเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห พบวา ไซโตไคนินทุกชนิดใหอัตราการเกิดยอดรวม 100 
เปอรเซ็นต ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และอาหารที่เติม TDZ ใหจํานวนยอดสูงสุด 29.50 ยอดตอแคลลัส ผลจากการศึกษานี้
สามารถใชเปนแนวทางในการขยายพันธุพืชกลุมไมอวบน้ําเชิงการคาได   
คําสําคัญ: ตําแหนงใบ สารควบคมุการเจริญเติบโต แคลลัส ฮาโวเทยี   

 

Abstract 

Haworthia (Haworthia obtusa “Purple Lens”) is a popular and marketable succulent plant. Tissue culture 
is a method for mass propagation. The aim of this research was to study the effect of positions and orientations of 
leaf segments and plant growth regulators on callus and shoots induction. Leaf explants were disinfected with 70% 
alcohol for 30 seconds, soaked in 20% Chlorox solution for 15 minutes, washed with distilled water for 3 times, 
then cut the leaf into 3 parts; distal, middle and proximal at length of 0.5 cm. Leaf segments were cultured on 
Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 2 mg/L Benzyladenine ( BA)  with placing ventral or dorsal 
side contact to the medium. After 4 weeks of culture, the results showed that proximal segment gave the highest 
callus induction rate at 41.67% in both orientations significant difference (p≤0.01) with the other two segments. Calli 
were transferred to culture on MS medium supplemented with various types of cytokinin, BA, Kinetin (KN) or 
Thaidiazuron (TDZ) at concentration of 1 mg/L. After 4 weeks of culture, the result showed that all types of cytokinin 
gave the highest shoot induction at 100% and the highest number of shoots at 29.50 shoots was obtained from 
TDZ containing medium. The results from this study can be used for the commercial propagation of succulent 
plants. 
Keywords: Leaf position, plant growth regulators, callus, Haworthia 
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ผลของกรดจิบเบอเรลลิกตอการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุ Melocactus 
matanzanus และ Melocactus variegated ในสภาพปลอดเชื้อ 

Effect of Gibberellic Acid on Enhance Efficiency of Seed Germination of  
Melocactus matanzanus and Melocactus variegated In Vitro 

 

สุภาวดี รามสูตร1,3 ผการัตน โรจนดวง2,3*
 
 จิดาภา  ล่ําหวย2 และ ปรดีาวรรณ  จันคง2 

Ramasoot, S.1,3, Rotduang, P.2,3*, Lamhuai, C.2
 
and Chankong, P.2  

 

บทคัดยอ  

กระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระ (Melocactus matanzanus) และเมโลดาง (Melocactus variegata) เปนไมประดับที่มี
ความสวยงาม ไดรับความนิยม และเปนที่ตองการทางตลาดสูง แตมีการขยายพันธุที่ลาชาและมีอัตราการงอกของเมล็ดต่ํา ดังนั้น
วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดดวยสารละลายกรดจิบเบอเรลลิกท่ีความเขมขนตาง ๆ โดยนําเมล็ด
มาจุมแชในสารละลายกรดจิบเบอเรลลกิเขมขน 0, 2, 4 และ 6 มิลลิกรัมตอลิตร กอนนํามาเพาะเลี้ยงตอบนอาหารสตูร MS (Murashige 
and Skoog, 1962) ที่ปราศการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต หลังจากวางเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน พบวาเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุ
เมโลแคระท่ีจุมแชในสารละลายกรดจิบเบอเรลลกิเขมขน 2 และ 4 มิลลิกรัมตอลิตร และเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุเมโลดางที่จุมแชใน
สารละลายกรดจิบเบอเรลลิกเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 100 เปอรเซ็นต สําหรับอัตราการงอกของเมล็ด
พบวาสารละลายกรดจิบเบอเรลลิกเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหอัตราการงอกของเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุเมโลแคระสูงสุด 96.67 
เปอรเซ็นต และสายพันธุเมโลดางสูงสุด 91.37 เปอรเซ็นต แตกตางทางสถิติอยาง   มีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) กับความเขมขนอ่ืน หลังจาก
เพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน และดัชนีความเร็วในการงอกพบวากรด   จิบเบอเรลลิกเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหดัชนีความเร็วใน
การงอกสูงสุด 0.12, 0.38 และ 0.23 ตามลําดับ ตนกลาที่พัฒนามีความยาวลําตนเฉลี่ยสูงสุด 0.55 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางลําตน
เฉลี่ยสูงสุด 0.38 เซนติเมตร ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 1.34 เซนติเมตร และจํานวนรากเฉลี่ยสูงสุด 3.10 รากตอชิ้นสวน แตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) กับทรีตเมนตอ่ืน ๆ หลังจากเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน และเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุเมโลดาง
ที่จุมแชในสารละลายกรดจิบเบอเรลลิกเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ใหดัชนีความเร็วในการงอกสูงสุด 0.23, 0.48 และ 0.41 ตามลําดับ 
ตนกลาท่ีพัฒนามีความยาวลําตนเฉลี่ยสูงสุด 0.31 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางลําตนเฉลี่ยสูงสุด 0.22 เซนติเมตร ความยาวรากเฉลี่ย
สูงสุด 0.53 เซนติเมตร และจํานวนรากเฉลี่ยสูงสุด 2.07 รากตอตน แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) กับทรีตเมนตอ่ืน ๆ 
หลังจากเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน  
คําสําคัญ: กรดจิบเบอเรลลิก กระบองเพชร สภาพปลอดเช้ือ ดัชนีความเร็วในการงอก 

 

Abstract  

Melocactus matanzanus and Melocactus variegata are a beautiful ornamental plants. There are very 
popular and highly demand for ornamental market. However, rate of propagation are a quite slow and poor 
germination of the seeds. Therefore, the objective of this study was to enhance efficiency of seed germination of 
M. matanzanus and M. variegate in vitro. The seeds were immersed in 0, 2, 4 and 6 mg/l gibberellic acid and 
cultured on PGR-free MS (Murashige and Skoog, 1962)  medium. After 1 month of culture, the results showed that 
the seeds of M. matanzanus immersed in 2 and 4 mg/l gibberellic acid gave the highest survival rate at 100%. The 
seed of M. variegata immersed in 6 mg/l gibberellic acid gave the highest survival rate at 100%. For seed germination, 
the results found that 6 mg/l gibberellic acid gave the highest result in both M. matanzanus and M. variegata at 
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96.67 and 91.37 %, respectively after 3 months of culture. Germination speed index (GSI) studies showed that 6 
mg/l gibberellic acid gave the highest result in both species at 0.12, 0.38 and 0.23 (M. matanzanus) and at 0.23, 
0.48 and 0.41 (M. variegata). A 6 mg/l gibberellic acid gave the highest of average shoot length, stem diameter, root 
length and root number at 0.55, 0.38, 1.34 cm and 3.10 roots/seedling, respectively, significant different (p ≤ 0.05) 
with the other treatments after culturing for 3 months. Similar results were found in M. variegata. The highest 
average shoot length, stem diameter, root length and root number at 0.31, 0.22, 0.53 cm and 2.07 roots/seedling, 
respectively, significant different (p ≤ 0.05) with the other treatments after culturing for 3 months. 
Keywords: Gibberellic acid, Melocactus spp., aseptic culture, germination speed index  
 


