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บทคดัย่อ 
 

จากการศึกษาการชกัน าใหเ้กิดแคลลสัใบอ่อนของบอนสีหลวงราชเสน่หาท่ีไดจ้ากการเพาะ
อาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 และ 2 มก/ล ร่วมกบั 2,4-D ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5 และ 1 
mg/L หลังจากเพาะเล้ียงระยะเวลา 45 วนั พบว่าทุกส่ิงการทดลองให้อัตราการอดชีวิต 100 
เปอร์เซ็นต์ การเติม 2,4-D ปริมาณ 0.5 mg/L ให้เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลสัสูงท่ีสุดคือ 55.55 %  
รองลงมาคือ การเติม 2,4-D ปริมาณ 0.5 ร่วมกบั BA 2  ใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารเกิดแคลลสั 44.44% อาหาร
สูตร MS ท่ีเติม 2,4-D 0.5 mg/L ร่วมกบั การเติม BA 1 และ 2 mg/L ใหจ้ านวนกอ้นแคลลสัเฉล่ียต่อ
ช้ินส่วนสูงสุดคือ 2.0 กอ้นต่อช้ินส่วน และพบว่า การเติม 2,4-D 0.5 mg/L ร่วมกบั การเติม BA 2 
mg/L ส่งผลใหข้นาดแคลลสัต่อกอ้นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 0.28 มิลลิเมตร  

 
ค าส าคญั: การเพาะเล้ียง บอนสีหลวงราชเสน์หา แคลลสั ใบอ่อน 
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กติติกรรมประกาศ 
 

งานวิจยัฉบบัส าเร็จลงไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ราฮีมา 
วาแมดีซา อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการทดลอง ผูว้ิจยัตระหนกัถึง
ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณ อาจารย ์ดร. โรสลาวาตี โตะแอ อาจารยป์ระจ าวิชา ท่ีช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
ติดตามการด าเนินงานการท าปัญหาพิเศษจนบรรลุตามวตัถุประสงคร์ายวิชา  
 ขอขอบคุณกรรมการสอบปัญหาพิเศษอาจารย ์ดร. สุไลมาน เจ๊ะอาบู อาจารย ์ดร.นราธิษณ์ 
หมวกรอง และอาจารยจ์กัรพงศ ์จิระแพทย ์ท่ีสละเวลาสอบปัญหาพิเศษ และใหค้ าแนะน าแกไ้ขให้
มีความสมบูรณ์มากข้ึน 
 ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการศึกษาทดลองตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตลอดการทดลอง ขอบคุณเพื่อนคณะเกษตรศาสตร์ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและให้ก าลงัใจใน
ระหวา่งท่ีศึกษาและท าการทดลองมาโดยตลอด 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณบิดามารดาและพี่น้องทุกคนในครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจแก่ผูว้ิจยัเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 

 
รอฮานี ปิดอเลาะ 

                                                                                                                             อดินนัท ์ปะจู 
มิถุนายน 2565 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญั  

ไมด้อกไมป้ระดบัของประเทศไทยในปัจจุบนัถือไดว้่ามีความส าคญัเป็นอยา่งมากในดา้น
เศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นพืชท่ีมีลกัษณะสวยงาม มีทั้งไมล้ม้ลุก ไมพุ้่ม และไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ จึง
นิยมมาปลูกเป็นไมป้ระดบัในอาคารสถานท่ีต่าง ๆ เช่น บอนสี  

บอนสีเป็นไมด้อกไมป้ระดบัอีกชนิดหน่ึงท่ีสร้างสีสันโดยมีเอกลกัษณะอยูท่ี่ใบ เสน่ห์ของ
บอนสีนอกจากรูปทรงและสีสันแลว้ลวดลายท่ีปรากฏบนใบตลอดจนกา้นใบเป็นงานศิลปะของ
ธรรมชาติท่ีสร้างความประทบัใจแก่ผูท่ี้พบเห็นจนไดรั้บสมญานามจากผูค้นทัว่โลกวา่ ราชินีแห่งไม้
ใบ 

บอนสีหลวงราชเสน่หา มีความสูงกา้นใบ 26 เซนติเมตร  ความยาวใบ  21.5 เซนติเมตร 
ความกวา้งใบ  14.3  เซนติเมตร  ความยาวหูใบ 5.5 เซนติเมตร ใบยาว ปลายใบแหลม  พื้นใบสีชมพู
เขม้เส้นใบสีแดง  กระดูกสีเขียวเขม้  ขอบใบสีชมพูเขม้ มีเส้ียน ไม่มีสะพาน  เป็นบอนสีพนัธ์ุไทย
แท ้ราคาขายเฉล่ียกระถาง 8 น้ิว ราคาเร่ิม 400 บาท  ปัจจุบนัก าลงัไดรั้บความนิยมและมีโอกาสผลิต
เป็นไมป้ระดบัเพื่อการส่งออกไดใ้นอนาคต (Patjastuas,2012)  

ในการขยายพนัธ์ุบอนสีหลวงเสน่หาเพื่อรองรับตลาดต่างประเทศในอนาคต จ าเป็นตอ้งใช้
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อซ่ึงนบัว่าเป็นวิธีการท่ีส าคญัเน่ืองจากสามารถขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็ว 
เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ซ่ึงในการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ใหป้ระสบความส าเร็จประกอบดว้ย
ขั้นตอนส าคญัคือ การฟอกฆ่าเช้ือ การชกัน าให้เกิดแคลลสัและตน้ การชกัน าราก และการอนุบาล
ตน้หลงัออกจากขวด อย่างไรก็ตามพบว่า ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลรายงานการเพาะเล้ียงบอนสีราช
เสน่หา ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาขั้นตอนเบ้ืองตน้ส าหรับการชกัน าแคลลสัจากใบของหลวง
ราชเสน่หา ทั้งน้ีเพื่อสามารถน าแคลลสัมาชกัน าใหเ้กิดตน้ และรากต่อไป  

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต N6-Benzyladenine (BA) และ2,4 D 
dimethylammonium ต่อการชกัน าใหเ้กิดแคลลสัของช้ินส่วนใบอ่อนของบอนสีหลวงราชเสน่หา 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ไดสู้ตรอาหารท่ีเหมาะสมในการชกัน าแคลลสัของใบหลวงราชเสน่หา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 เอกสารที่เกีย่วข้อง 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของบอนสี 
บอนสีเป็นพืชในวงศ์ Araceae ซ่ึงเป็นวงศ์ใหญ่ ประกอบด้วยสกุลต่างๆถึง 105 สกุล 

มากกวา่ 3,300 ชนิด กระจายอยูท่ัว่ไปในเขตร้อนมีทั้งพวกท่ีข้ึนไดบ้นดินบางพวกอยูใ่นน ้า และบาง
พวกก็เล้ือยเกาะตน้ไม ้เป็นไมพุ้่ม เป็นพืชท่ีมีล าตน้ใตดิ้นมีลกัษณะเป็นเหงา้ (rhizome) หรือหัว
(tuber) มีทั้งกลุ่มท่ีมีใบเด่ียว (simple leaf) และ ใบประกอบ (compound leaf) เส้นใบแบบร่างแห 
(net-veined) ดอกมีลกัษณะเป็นแบบช่อเชิงลดมีกาบ (spadix) มีรังไข่เหนือวงกลีบ (hypogynous) มี
เพศเดียว(unisexual flower) หรือดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) พวกท่ีมีความส าคญัทาเศรษฐกิจ 
(Bumee, 2010) 

บอนสีหลวงราชเสน่หาไทยแท้ มีความสูงก้านใบ 26 เซนติเมตร  ความยาวใบ  21.5  
เซนติเมตร ความกวา้งใบ  14.3 เซนติเมตร  ความยาวหูใบ 5.5 เซนติเมตร ใบยาว ปลายใบแหลม  
พื้นใบสีชมพูเข้มเส้นใบสีแดง  กระดูกสีเขียวเข้ม  ขอบใบสีชมพูเข้ม มีเส้ียน ไม่มีสะพาน 
(Patjastuas,2012) 
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ภาพที่1 หลวงราชเสน่หา 
ที่มา: Patjastuas, (2012) 

 
การขยายพนัธ์ุโดยการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือพืช 
การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชเป็นวิธีการขยายพนัธ์ุพืชวิธีหน่ึงโดยน าช้ินส่วนของพืชไดแ้ก่ ล า

ตน้ ตาขา้ง ยอด ดอก ใบ มาเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์ภายใตส้ภาวะท่ีควบคุมในเร่ืองของความ
ปลอดเช้ือ อุณหภูมิ และแสง เพื่อใหช้ิ้นส่วนเหล่านั้นสามารถเจริญและพฒันาเป็นตน้พืชท่ีสมบูรณ์ 
สามารถน าออกปลูกในสภาพแวดลอ้มภายนอกไดต่้อไป 

ขั้นตอนการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือพืช 
1. คดัเลือกช้ินส่วนพืช ส่วนของพืชแทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของล าตน้ ตา ดอก ราก 

แมก้ระทัง่เน้ือเยือ่เซลลห์รือโปรโตพลาสตส์ามารถน ามาเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและพฒันาใหเ้กิดเป็นตน้
พืชได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั ชนิดพืช และวตัถุประสงคท่ี์ท าการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 

2. การท าความสะอาดช้ินส่วนท่ีน ามาท าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อควรเป็นช้ินส่วนท่ีสะอาด
ปราศจากเช้ือจุลินทรียต่์าง ๆ ดงันั้นจึงตอ้งน ามาฆ่าเช้ือดว้ยวิธีการฟอกฆ่าเช้ือแลว้ลา้งดว้ยน ้าท่ีผ่าน
การฆ่าเช้ือแลว้ 

3. การตดัเน้ือเยือ่ ช้ินส่วนพืชท่ีท าการฆ่าเช้ือแลว้น าเขา้ตูป้ลอดเช้ือ ตดัเป็นช้ินเลก็ ๆ วางลง
บนอาหารสงัเคราะห์ท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ 

4. การบ่มเล้ียงเน้ือเยื่อ น าขวดอาหารท่ีมีช้ินส่วนพืชวางบนชั้นท่ีมีแสงสว่าง 2,000-4,000 
ลกัซ์ วนัละ 12-16 ชัว่โมง ในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ช้ินส่วนของ
พืชมีการพฒันา เป็นตน้ท่ีสมบูรณ์  
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5. การตดัแบ่งและเล้ียงอาหาร ตดัแบ่งช้ินส่วนพืชและเปล่ียนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณของตน้
พืชทุก 1-2 เดือน ข้ึนอยูก่บัชนิดของพืชและระยะการเจริญเติบโตท าการเปล่ียนอาหารจนกระทัง่พืช
เจริญเติบโตเป็นตน้ท่ีสมบูรณ์ 

6. การยา้ยปลูกในสภาพธรรมชาติ น าตน้พืชท่ีมียอดและรากท่ีสมบูรณ์ออกจากขวดลา้งวุน้
ท่ีติดกบัรากออกให้หมดดว้ยน ้าสะอาดและผึ่งลมใหแ้หง้ แช่น ้ ายาป้องกนัก าจดัเช้ือราน าไปปลูกใน
วสัดุท่ีโปร่ง สะอาด ระบายน ้ าไดดี้วางไวใ้นท่ีร่ม และพรางแสง 60 เปอร์เซ็นตป์ระมาณ 4 สัปดาห์
หรือจนกระทัง่ตน้พืชตั้งตวัได ้(Department of Agricultural Extension, 2016) 

ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือ 
 ในอาหารสังเคราะห์ประกอบดว้ยธาตุอาหารท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการท างานและการ

เจริญเติบโตของพืช ดงัน้ี  
1. ธาตุอาหารหลัก (Macro หรือ Major element) เป็นแร่ธาตุท่ีพืชต้องการในปริมาณท่ี

มากกวา่ 0.5 m mol l-1 ไดแ้ก่ C H O N P K S Mg และ Ca 
2. ธาตุอาหารรอง (Micro element) เป็นธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการเลก็นอ้ยในปริมาณนอ้ยกวา่ 

0.5 m mol-1 ไดแ้ก่ Fe Mn Cu Zn B และ Mo 
3. วิตามิน (Vitamins) เพื่อการเสริมสร้างการเจริญเติบโต วิตามินท่ีส าคญั ไดแ้ก่วิตามิน B1 

(Thiamine) วิ ต า มิน  B6  (Pyridoxine) วิ ต า มิน  B3  (Nico-tinic acid) วิ ต า มิน  B5  (Calcium 
pantothenate) และ Inosital 

4. กรดอะมิโน (Amino acid) ท่ีนิยมใชคื้อ L-glycine กรดอะมิโนอ่ืนใชบ้างในบางกรณี เช่น 
Glutamic acid และ Aspartic acid เป็นตน้ 

5. น ้ าตาล (Sugar) เป็นแหล่งท่ีให้พลงังาน น ้ าตาลท่ีนิยมใชคื้อ Sucrose พืชบางชนิดเจริญ
ได้ดีในน ้ าตาล Glucose และ Fructose นอกจากน้ีย ังมีน ้ าตาลชนิด อ่ืนเช่น Sorbitol, Maltose, 
Galactose, Mannose และ Lactose น ้าตาลท่ีใชใ้น อาหารเล้ียงเน้ือเยือ่ใชป้ระมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต ์

6. สารอินทรียอ่ื์น ๆ เป็นสารซ่ึงไดจ้ากผลิตภณัฑข์องพืชซ่ึงไม่รู้องคป์ระกอบท่ีแน่นอน ท า
หน้าท่ี ส่งเสริมการเจริญเติบโตเช่น น ้ ามะพร้าว Casein hydrolysate (CH) น ้ ามะเขือเทศ มนัฝร่ัง 
กลว้ย ส่วนสกดัจากยสีต ์(Yeast extract) ซ่ึงสารท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑข์องพืชมกัมีปริมาณและคุณภาพ
ไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัอายุและสายพนัธ์ุ ดงันั้นในการทดลองควรหลีกเล่ียงไปใชก้รดอะมิโนอ่ืนท่ีรู้
องคป์ระกอบท่ีแน่นอนแทน เช่น L-Asparagine, L-Glutamine เป็นตน้ 

7. สารควบคุมการเจริญเติบโต (Growth hormones หรือ Growth regulators) เป็นสารอินทรีย์
ท่ีมีผลต่อการกระตุน้หรือยบัย ั้งหรือเปล่ียนแปลงขบวนการทางสรีระบางอย่างของพืช ซ่ึงมีผลต่อ



5 
 

การเจริญเติบโตของพืชการแบ่งเซลล ์การขยายตวัของเซลลพ์ืช สารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีใชใ้น
การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. Auxin มีผลต่อการแบ่งเซลล ์และยดืตวัของเซลล ์ยบัย ั้งการเจริญของตาขา้ง (Apical 
dominance) กระตุน้การเกิดราก สารในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ NAA (Naptha-lene acetic acid), IBA 
(Indolebutyric acid) 2,4 D dimethylammonium 

2. Cytokinin มีผลต่อการแบ่งเซลล ์การขยายตวัของเซลล ์กระตุน้ให้เกิดยอดกระจุก ยบัย ั้ง
การเกิดตายอด สารในกลุ่มน้ีได้แก่ BAP (6-Benzylamino purine), 2-IP (Isonentenyl adenine), 
Kinetin (6- Furfurylamino purine) BA (6-benzyladenine) 

3. Gibberellins มีผลต่อการขยายตวัของเซลล์ ท่ีนิยมน ามาใช้ในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อคือ 
GA3 (Gibberellin A3) โดยปกติทัว่ไปมกัใช ้GA รวมกบั auxin และ cytokinin ชนิดอ่ืน (Department 
of Agricultural Extension, 2016) 

 
รูปแบบของการเจริญเติบโตและการพฒันาของเน้ือเย่ือพืชท่ีน ามาเพาะเลีย้ง 
ช้ินส่วนของพืชที่น ามาเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือสามารถเจริญได้เป็น 3 แบบใหญ่ ๆ อย่างใดอย่าง

หน่ึง คือ 
1. เกดิแคลลสั (Callus formation) 
แคลลสั คือ กลุ่มเซลลพ์าเรนไคมา (Parenchyma) ท่ียงัไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างไปเป็น

รากหรือล าตน้ อาจจะอยูก่นัหลวมๆ หรือ เกาะกนัแน่น มีไดห้ลายสี เช่น สีขาว เหลือง ม่วง แดงเขียว 
โดยข้ึนกับรงควตัถุต่าง ๆ ภายในเซลล์ แคลลสัสามารถถูกชักน าให้เป็นต้นได้โดยการเปล่ียน 
สัดส่วนความเขม้ขน้ของออกซินและไซโตไคนินในอาหารเล้ียงให้เหมาะสม โดยถา้สัดส่วนของ
ออกซินมากกวา่ไซโตไคนินก็จะชกัน าให้เกิดราก ในทางกลบักนัถา้มีไซโตไคนินมากกวา่ออกซิน
ก็จะพฒันาไปเป็นยอด ตน้ท่ีเจริญมาจากแคลลสัน้ีมีจุดก าเนิดได ้2 แบบ คือ เจริญมาจากเซลลเ์พียง
เซลลเ์ดียวโดยท่ีหน่ึงเซลลน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นส่วนต่างๆ เช่น ราก ล าตน้ ใบ หรือเจริญมา
จากกลุ่มเซลลข์า้งเคียงกนั โดยท่ีกลุ่มเซลลเ์หล่านั้นมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นส่วนต่าง ๆ แลว้เจริญ
เป็นตน้ท่ีสมบูรณ์ 

2. เกดิออร์แกโนเจนเนซิส (Organogenesis) 
ออร์แกโนเจนเนซิสเกิดข้ึนจากกลุ่มเซลลพ์าเรนไคมามีการแบ่งตวัในอตัราสูง ซ่ึงจะเจริญ

ต่อไปเป็นจุดก าเนิดของยอดหรือราก ซ่ึงเป็นอิสระไม่ข้ึนต่อกนั ข้ึนอยู่กบัเน้ือเยื่อหรือเซลล์นั้น
ไดรั้บส่ิงกระตุน้ใหเ้จริญเป็นส่วนใด การเช่ือมต่อระหว่างยอดและรากในการเกิด ออร์แกโนเจนเน
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ซิสเป็นขบวนการเกิดท่ีอิสระต่อกัน รากอาจจะเกิดต่างบริเวณกับท่ีเกิดของยอด จึงอาจจะไม่
ติดต่อกนัไดแ้ต่บางคร้ังเกิดข้ึนใกลเ้คียงกนัมากจนท่อน ้าท่ออาหารเช่ือมติดกนักไ็ด ้

3. เกดิเอม็บริโอเจนนีซิส (Embryogenesis) 
เกิดเอม็บริโอเจนนีซิสกลายเป็นเอม็บริออยด ์(Embryoid) เอ็มบริออยดมี์พฒันาการเหมือน

เอ็มบริโอแต่ต่างกนัตรงจุดก าเนิด คือ เอ็มบริโอไดจ้ากการท่ีละอองเรณู (Pollen grain) เขา้ผสมกบั
โอวูล (Ovule) ได้เป็นไซโกต (Zygote) แล้วเจริญเป็นเอ็มบริโอ หลงัจากนั้นเอ็มบริโอจะมีการ
พฒันาเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี คือ จากเอม็บริโอกเ็ป็นรูปกลม (Globular stage) รูปหวัใจ (Heartstage) 
รูปตอร์ปิโด (Torpedo stage) และตน้กลา้ (Plantlet) ตามล าดบั แต่เอ็มบริออยด์นั้นมีจุดก าเนิดจาก
เซลลร่์างกาย ไม่ไดเ้กิดจากการผสมเกสร (Kanchanapoom.1999)   

 
2.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

Ratana et al. (2017) ไดก้ารศึกษาอิทธิพลขอ N6-Benzyladenine (BA) และ -Naphthalene 
acetic acid (NAA) ต่อการเพาะเล้ียง ใบอ่อนบอนสีสายพนัธ์ุ Strawberry Star  ในสภาพปลอดเช้ือ 
ด้วยการเพาะเล้ียงช้ินส่วนใบอ่อนของบอนสีขนาด 0.5 x 0.5 ซม. บนอาหาร สังเคราะห์สูตร 
Murashige and Skoog, 1962 (MS) ท่ีเติม BA เขม้ขน้ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 mg/L ร่วมกบั NAA เขม้ขน้ 
0 และ 0.5 mg/L เพาะเล้ียงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA เข้มข้น 1 mg/L 
ร่วมกบั NAA เขม้ขน้ 0.5 mg/L สามารถชกัน าให้ช้ินส่วนใบอ่อนมีการเจริญเป็นแคลลสัไดดี้ ท่ีสุด
ร้อยละ 50 และพบว่ามีการสร้างยอดจากแคลลสัร่วมดว้ย จากนั้นท าการยา้ยแคลลสั และยอดมา
เพาะเล้ียงบน อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA เขม้ขน้ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 mg/L ร่วมกบั NAA 
เขม้ขน้ 0 และ 0.5 mg/L เพื่อการเพิ่มปริมาณตน้อ่อนบอนสี เป็นเวลา 8 สัปดาห์   

Madeeyah et al. (2017) ไดท้ าการศึกษาผลของไซโตไคนินและความเขม้ขน้ต่อการเกิดยอด
และจ านวนยอดของบอนสี Caladium bicolor Vent. ในสภาพปลอดเช้ือ ผลของไซโตไคนินและค
วามเขม้ขน้ต่อการเกิดยอดและจ านวนยอดของบอนสี Caladium bicolor Vent. ในสภาพปลอดเช้ือ 
โดยน าส่วนต่าง ๆ ของบอนสีไดแ้ก่ ปลายยอด ส่วนใบท่ีมีกา้นใบ ส่วนใบท่ีไม่มีกา้นใบ และส่วน
กา้นใบ เล้ียงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
ในกลุ่มไซโตไคนิน ไดแ้ก่ BA ความเขม้ขน้ 3 mg/L น ้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และผงวุน้ 1.1 
เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบวา่ ส่วนบอนสีท่ีมีความสามารถในการเกิดยอดใหม่ไดดี้ท่ีสุดคือ 
ส่วนปลายยอด โดยมีเปอร์เซ็นต ์การเกิดยอดรวมสูงสุด 85 เปอร์เซ็นต ์จ านวนยอดรวมเฉล่ียสูงสุด 
22.85 ยอดต่อหน่ึงช้ินส่วนพืช ส่วนระดบัความเขม้ขน้ของ BA ท่ีเหมาะสมต่อการเกิดยอดใหม่ของ
บอนสีนั้น โดยการน าส่วน ยอดเล้ียงบนอาหารสงัเคราะห์สูตร MS เติม BA ท่ีมี 4 ระดบัความเขม้ขน้ 
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(0 1 3 และ 5 mg/L) เป็นเวลา 8 สปัดาห์ พบวา่ BA ระดบัความเขม้ขน้ 5 mg/L ไม่เฉพาะท่ีจะสามารถ 
ชกัน าใหมี้เปอร์เซ็นตก์ารเกิดยอดใหม่สูงสุดแลว้ 100 เปอร์เซ็นต ์แต่ยงัท าใหเ้กิดจ านวนยอด สูงสุด
รวมเฉล่ีย 18.08 ยอดต่อช้ินส่วนพืชอีกดว้ย 

(Bumee, 2010) ไดท้ าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อบอนสีสายพนัธ์ุ Jackie Suthers โดยใชช้ิ้นส่วน
ใบ และกา้นใบเพาะเล้ียงบนอาหาร MS ซ่ึงอาหารท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถชกัน าใหเ้กิดแคลลสั คืออาหาร
ท่ีเติม BA ท่ีความเข้มข้น 0.5 mg/L และ (2,4-D- dimethylammonium) ความเข้มข้น 0.1 mg/L 
น ้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร พบวา่สามารถชกัน าใหเ้กิดแคลลสัได ้100 เปอร์เซ็นต ์และใชอ้าหาร 
MS สูตรท่ีเติม BA ความเขม้ขน้2.0 mg/L NAA ความเขม้ขน้ 0.2 mg/L เพื่อชกัน าให้เกิดยอด โดย
สามารถชกัน าแคลลสัใหเ้กิดยอดได ้68.6 เปอร์เซ็นต ์และยา้ยยอดท่ีไดล้งอาหาร MS ท่ีไม่มีสารเร่ง
การเติบโตเพื่อชกัน าใหเ้กิดรากก่อนน าปลูกในกระถาง  
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บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิัย 

 
3.1 วสัดุอุปกรณ์ และสารเคม ี

3.1.1 พืชทดลอง 
ตน้บอนสีหลวงราชเสน่หา โดยใชช้ิ้นส่วนใบอ่อนท่ียงัมว้นอยูต่วั 
  
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 A แสดงใบของบอนสีหลวงราชเสน่หา  B ใบบอนสีหลวงราชเสน่หาท่ียงัมว้นอยู ่ 
3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับเตรียมอาหาร 

3.1.2.1. เคร่ืองชัง่ (Balance) 
3.1.2.2. เคร่ืองวดัความเป็นกรดเป็นด่าง  (pH meter) 
3.1.2.3 หมอ้น่ึงความดนั (Autoclave) 
3.1.2.4. เคร่ืองแกว้ต่าง ๆ เช่น บิกเกอร์, กระบอกตวง, แท่งแกว้, ขวดปรับปริมาณ, 

หลอดทดลอง, กรวย, และปิเปต เป็นตน้ 
3.1.2.5. เคร่ืองท าน ้ากลัน่ (distill water apparatus) 

3.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการยา้ยเล้ียงเน้ือเยือ่ 
3.1.3.1. ตูย้า้ยเน้ือเยือ่ (Laminar air flow cabinet) 
3.1.3.2. ชั้นวางส าหรับขวดเน้ือเยือ่ 

3.1.4 สารเคมีท่ีใชใ้นการเตรียมอาหาร 
           3.1.4.1. สารเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของอาหารสูตรสงัเคราะห์ 

           - MS (Murashige and Skoog 1962) 
3.1.4.2. สารเติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน ไดแ้ก่ 

                        - BA(6-benzyladenine)  
                        - 2,4 D dimethylammonium  

A B 
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                           3.1.4.3. สารเคมีท่ีใชใ้นการฟอกฆ่าเช้ือ 
                                     -ไฮเตอร์ 
 

3.2 วธีิการทดลอง 
     3.2.1 การเตรียมสารเคมีและอาหารส าหรับเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 

1. การฟอกฆ่าเช้ือบอนสี 
. ตดั ช้ินส่วนของใบแช่ช้ินส่วนพืชในสารละลายไฮเตอร์คร้ังท่ี1 แช่สารละลายทีมีความ

เขม้ขน้ 10 % นาน 5 นาที ลา้งน ้ าสะอาด แลว้ท าคร้ังท่ี 2 แช่สารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ 5% นาน 5 
นาที (เขยา่ตลอดเวลา) หรืออาจใชเ้คร่ืองเขยา่ 

2. การเตรียมอาหาร 
 ดูดสารสตอ็กของสูตรอาหาร MS มาละลาย ผสมใหเ้ขา้กนัแลว้เติมน ้าตาล 30 กรัม แลว้

ท าการปรับปริมาตรให้ได้1,000 มิลลิลิตรดว้ยน ้ ากลั้นหลงัจากนั้นท าการปรับ pH ให้ไดป้ระมาณ 
5.6- 5.8 เติมวุน้ น าไปตม้ให้เดือดแลว้ท า การกรอกอาหารใส่ขวดเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อปิดฝาให้สนิท 
และน าอาหารมาท าให้ปลอดเช้ือโดยการน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไออุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
ความดนั 15 ปอนดต่์อตารางน้ิวนาน 25 นาที 

3. การเตรียมอาหารท่ีเติมสารเติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน ได้แก่ BA, 2,4 D 
เตรียมอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สูตร MS เช่นเดียวกนักบัการเตรียมอาหารในขอ้ 2 แลว้เติมฮอร์โมน
เติม BA ความเขม้ขน้ 1 และ 2 mg/L ร่วมกบั 2,4-D ความเขม้ขน้ 0.5 และ 1 mg/L  
3.2.2 การทดสอบสูตรอาหารเบ้ือต้นที่เหมาะสมส าหรับการชักน าแคลลสั 

น าช้ินส่วนใบอ่อนท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือ มาตดัให้มีขนาด 0.5x0.5 เซนติเมตร หลงัจาก
นั้นน ามาวางบนอาหาร ดงัน้ี 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 3 การตดัช้ินส่วน 
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ตารางที่ 2 ทดสอบสูตรอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับการชักน าแคลลสั น าช้ินส่วนใบ มายา้ยลงใน
อาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 1 และ 2 mg/L ร่วมกบั 2,4-D ความเขม้ขน้ 0.5 และ 1 mg/L หลงัจาก
เพาะเล้ียงระยะเวลา 1 เดือน ดงัน้ี 
 

Treatment 2,4-D mg/L BA mg/L 
1 0 0 
2 0.5 0 
3 1 0 
4 0 1 
5 0.5 1 
6 1 1 
7 0 2 
8 0.5 2 
9 1 2 

 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ส่ิงทดลองละ 9 ซ ้ า  ซ ้ า

ละ 1 ขวด ขวดละ 1 ช้ิน ใบอ่อน เพาะเล้ียง น าไปวางบนชั้นเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในห้องเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่ อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแ้สง 16 ชัว่โมง/วนั ดว้ยหลอดไฟฟลูออเรสเซนตค์วามเขม้
แสง 3,500 ลกัซ์ เพาะเล้ียงระยะเวลา 2 เดือน 

 
3.3 การเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล 

1.การปนเป้ือนและการรอดชีวิตของช้ินส่วนบอนสี ทุกสปัดาห์เป็นระยะเวลานาน  
2 เดือน 
2. บนัทึกภาพลกัษณะการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของช้ินส่วนทุกสปัดาห์ 
3. บนัทึกขนาดและจ านวนกอ้นแคลลสัต่อช้ินส่วนทุกสปัดาห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
น าขอ้มูลการเจริญเติบโตขนาดและจ านวนกอ้นแคลลสัต่อช้ินส่วนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉล่ียของขอ้มูลโดยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
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3.4 ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินการวิจัย 
 เร่ิมตน้ตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565 

สถานท่ีท าการวิจยั หอ้งเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์ 
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บทที่ 4 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 

4.1 ผลการทดลอง 
4.1.1 ผลของ BA และ 2,4 D ต่อการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของ

ช้ินส่วนบอนสีใบอ่อนหลวงราชเสน่หา 
 จากการเพาะเล้ียงช้ินส่วนใบอ่อนของบอนสีหลวงราชเสน่หาบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA 
ความเขม้ขน้ 1 และ 2 mg/L ร่วมกบั 2,4-D ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5 และ 1 mg/L ระยะเวลานาน 2 เดือน
พบว่าทุกส่ิงการทดลองให้อตัราการอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต ์ช้ินส่วนมีการเปล่ียนแปลงคือบางช้ิน
เกิดการบวม มว้นงอ ไม่เกิดแคลลสั บางช้ินมีการเกิดแคลลสั เป็นตน้ (ภาพท่ี 4 , ตารางท่ี 4) 
  
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การเปล่ียนแปลงของช้ินส่วน A. ช้ินส่วนยงัไม่เกิดแคลลสั B. ช้ินส่วนเกิดการบวม มว้นงอ

C. ช้ินส่วนมีการเกิดแคลลสั 
 

ผลของ BA และ 2,4 D ต่อการชักน าให้เกดิแคลลสัของช้ินส่วนใบอ่อนบอนสีหลวงราชเสน่หา 
 น าช้ินส่วนใบอ่อนของบอนสีหลวงราชเสน่หาท่ีไดจ้ากการเพาะอาหารสูตร MS ท่ี

เติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 และ 2 mg/L ร่วมกบั 2,4-D ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5 และ 1 mg/L หลงัจาก
เพาะเล้ียงระยะเวลา 45 วนั  พบว่าสูตรอาหารท่ีเติม 2,4-D ปริมาณ  0.1 และ 0.5 mg/L เติมหรือไม่
เติม BA มีการชกัน าใหเ้กิดแคลลสั โดยพบวา่การเติม 2,4-D ปริมาณ 0.5 mg/L ใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารเกิด
แคลลสัสูงท่ีสุดคือ 55.55 %  รองลงมาคือ การเติม 2,4-D ปริมาณ 0.5 mg/L ร่วมกบั BA 2  mg/L ให้
เปอร์เซ็นตก์ารเกิดแคลลสั 44.44%  

เม่ือพิจารณาจ านวนแคลลสัท่ีเกิดข้ึนพบว่า อาหารสูตร MS ท่ีเติม 2,4-D 0.5 mg/L ร่วมกบั 
การเติม BA 1 และ 2 mg/L ให้จ านวนกอ้นแคลลสัเฉล่ียต่อช้ินส่วนสูงสุดคือ 2.0 กอ้นต่อช้ินส่วน
ส าหรับขนาดของแคลลสัพบว่า การเติม 2,4-D 0.5 mg/L ร่วมกับ การเติม BA 2 mg/L ส่งผลให้
ขนาดแคลลสัต่อกอ้นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 0.28 มิลลิเมตร (ตารางท่ี 4) 

A B C 
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ตารางที่ 4 ผลของ BA และ 2,4 D ต่อการชักน าให้เกดิแคลลสัของช้ินส่วนใบอ่อนบอนสีหลวงราชเสน่หา หลงัจากเพาะเลีย้งระยะเวลา 45 วัน 
 

ส่ิงทดลอง 
 

สูตรอาหาร 
 

อตัราการรอดของ
ช้ินส่วน/เปอร์เซ็นต ์

 
แคลลสั 

  
2,4 D 

 
BA 

 เปอร์เซ็นตก์ารเกิด จ านวนเฉล่ีย/ช้ินส่วน 
(จ านวน) 

ขนาดมิลลิเมตร/กอ้น 
 

(มิลลิเมตร) 

สีของแคลลสั 

1 0 0 100 0 0 0 - 
2 0.5 0 100 55.55 2.00 ± 0.82 0.18 ± 0.15 สีเหลืองปนเขียวอ่อน 

3 1 0 100 22.22 1.50 ± 0.71 0.20 ± 0.14 เหลือง 
4 0 1 100 0 0 0 - 
5 0.5 1 100 11.11 2.00 ± 0.00 0.20 ± 0.00 เหลืองอ่อน 
6 1 1 100 22.22 1.50 ± 0.71 0.10 ± 0.00 เหลืองอ่อน 
7 0 2 100 0 0 0 - 
8 0.5 2 100 44.44 2.00 ± 1.15 0.28 ± 0.22 เหลืองอ่อน 
9 1 2 100 11.11 1.00 ± 0.06 0.10 ± 0.00 เหลืองอ่อน 
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ภาพที่ 5 จ านวนและขนาดแคลลสัท่ีเกิดข้ึนบนช้ินส่วนใบอ่อนบอนสีหลวงราชเสน์หา เม่ือเพาะเล้ียง
เป็นเวลา  45 วนั 
A. สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D ทีม่ีความเขม้ขน้ 0.5 mg/L  
B. สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D ทีม่ีความเขม้ขน้ 1 mg/L.  
C. สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5 mg/L. และเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 
mg/L 
D. สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 mg/L. และเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 
mg/L  
E. สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5 mg/L. และเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 2 
mg/L  
F. สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 mg/L. และเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 2 
mg/L 

ลูกศรสีน ้าเงินแสดงแคลลสัท่ีเกิดข้ึน     
บาร์สีแดง เท่ากบั 1 มิลลิเมตร 

 
 
  

A

. 
B C 

D E F 
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4.2 วิจารณ์ผล 
 จากการน าช้ินส่วนใบอ่อนบอนสีหลวงราชเสน่หา ลงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ท่ีมี
ความเขม้ขน้ 1 และ 2 mg/L ร่วมกบั 2,4 D ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5 และ 1 mg/L เป็นเวลา 45 พบว่าทุก
ส่ิงการทดลองให้อัตราการอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ Buddharak et al. (2012) ซ่ึง
รายงานว่าเม่ือเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อว่านส่ีทิศ และบอนสี โดยการน าช้ินส่วนเน้ือเยื่อหวัว่านส่ีทิศมาท า
การฟอกฆ่าเช้ือดว้ยสารละลายคลอรอกซ์ความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ระยะเวลา 10 นาที ตามดว้ย
คลอรอกซ์ความเขม้ขน้ 20 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 5 นาที สามารถท าให้ช้ินส่วนเน้ือเยื่อว่านส่ีทิศ
ปลอดเช้ือมากท่ีสุด 85.71 เปอร์เซ็นต์ หลงัจากนั้นน าชั้นส่วนเน้ือเยื่อหัวว่านส่ีทิศท่ีปลอดเช้ือมา
เพาะเล้ียงบนสูตรอาหาร MS (Murashigeand Skoog, 1962) ดดัแปลง ท่ีเติม Naphthalene acetic acid 
(NAA) ความเข้มข้น 1.0 mg/L ร่วมกับ N6 - benzyl adenine(BA) ความเข้มข้น 0.5, 0.75, และ 2 
mg/L พบว่าสูตรอาหาร MS ดดัแปลง ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 1.0 mg/L ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้ 
2.0 mg/L สามารถชกัน าให้เกิดยอดไดดี้ท่ีสุด และรากไดใ้นเวลา 6 สัปดาห์ มีอตัราการรอดชีวิตถึง 
80 เปอร์เซ็นต ์

จากการน าช้ินส่วนใบอ่อนของบอนสีหลวงราชเสน่หา ลงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ี
เติม BA ความเขม้ขน้ 1 และ 2 mg/L ร่วมกบั 2,4-D ความเขม้ขน้ 0.5 และ 1 mg/L หลงัจากเพาะเล้ียง
ระยะเวลา 45 วนั พบว่าสูตรอาหารท่ีเติม 2,4-D ปริมาณ  0.1 และ 0.5 mg/L เติมหรือไม่เติม BA มี
การชกัน าให้เกิดแคลลสั โดยพบว่าการเติม 2,4-D ปริมาณ 0.5 mg/L ให้เปอร์เซ็นตก์ารเกิดแคลลสั
สูงท่ีสุดคือ 55.55 %  รองลงมาคือ การเติม 2,4-D ปริมาณ 0.5 ร่วมกบั BA 2  ให้เปอร์เซ็นตก์ารเกิด
แคลลสั 44.44% การเติม 2,4-D ทุกความเขม้ขน้สามารถชกัน าให้เกิดแคลลสัไดเ้น่ืองจากว่า 2,4-D 
เป็นสารกลุ่มออกซิน ซ่ึงมีผลต่อการแบ่งเซลล์ดงันั้นการเติม 2,4-D ในอาหารจึงส่งผลโดยตรงต่อ
การเกิดแคลลสั ในขณะท่ีอาหารท่ีไม่เติม 2,4-D ไม่มีการเกิดแคลลสัแต่อย่างใด สอดคลอ้งกับ 
(Bumee, 2010) ไดท้ าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อบอนสีสายพนัธ์ุ Jackie Suthers โดยใชช้ิ้นส่วนใบ และ
กา้นใบเพาะเล้ียงบนอาหาร MS ซ่ึงอาหารท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถชกัน าให้เกิดแคลลสั คืออาหารท่ีเติม 
BA ท่ีความเข้มข้น 0.5 mg/L และ 2,4-D ความเข้มข้น 0.1 mg/L น ้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 
พบว่าสามารถชักน าให้เกิดแคลลสัได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้อาหาร MS สูตรท่ีเติม BA ความ
เขม้ขน้ 2.0 mg/L NAA ความเขม้ขน้ 0.2 mg/L เพื่อชกัน าให้เกิดยอด โดยสามารถชกัน าแคลลสัให้
เกิดยอดได ้68.6 เปอร์เซ็นต ์  

Hussain et al. (2010) รายงานว่า พนัธุกรรม ชนิดของอาหาร และความเข้มข้นของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตมีผลต่อการเพิ่มปริมาณของแคลลสั การเกิดลกัษณะและรูปร่างของแคลลสั
ควบคุมดว้ยชนิดและระดบัของสารควบคุมการเจริญเติบโต ในการศึกษาส่วนน้ีใช้ปริมาณสาร
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ควบคุมการเจริญเติบโตทั้งออกซินและไซโตไคนินในสัดส่วนท่ีเท่ากนัเพราะตอ้งการชกัน าใหเ้กิด
เฉพาะแคลลสัและยบัย ั้งจุดก าเนิดของอวยัวะ  
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

จากการศึกษาการชกัน าใหเ้กิดแคลลสัใบอ่อนของบอนสีหลวงราชเสน่หาท่ีไดจ้ากการเพาะ
อาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 และ 2 มก/ล ร่วมกบั 2,4-D ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5 และ 1 
mg/L หลงัจากเพาะเล้ียงระยะเวลา 45 วนั พบว่าการทดลองทุกทรีตเมนต์มีอตัราการรอด 100 
เปอร์เซ็นต ์ส าหรับสูตรอาหารท่ีเหมาะสมการชกัน าใหเ้กิดแคลลสั พบวา่อาหารสูตรท่ีเหมาะสมต่อ
การชักน าให้เกิดแคลลสั คือ  สูตรอาหาร MS ร่วมกับการเติม 2,4 D ท่ีมีความเข้มขน้ 0.5 mg/L 
จ านวนเฉล่ียมากท่ีสุด 55.55 เปอร์เซ็นต์ และขนาดเฉล่ียมากท่ีสุด ของแคลลัส มีขนาด 0. 80 
มิลลิกรัม/ช้ินส่วน สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D ท่ีมีความเขม้ขน้ 0. mg/L. และเติม BA 
ปริมาณ 2 mg/L. ลกัษณะของแคลลสัมีเหลือง สีเหลืองอ่อน และแคลลสัเป็นแบบเกาะกนัแน่นมาก
ข้ึน  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1. ท าการทดลองต่อเน่ืองจนกวา่แคลลสัจะมาออกเป็นตน้ 
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ภาพผนวกที ่1 ช้ินส่วนใบอ่อนบอนสีหลวงราชเสน่หา เม่ือเพาะเล้ียงเป็นเวลา 45 วนั  
หมายเหตุ A = อาหารสูตร MS ใชเ้ป็นส่ิงทดลองควบคุม, B = สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D 
ทีมีความเขม้ขน้ 0.5 mg/L,C สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D ทีม่ีความเขม้ขน้ 1 mg/L , D =
สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 mg/L, E = สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 
2,4 D ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5 mg/L และเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 mg/L, F = สูตรอาหาร MS ร่วมกบั
การเติม 2,4 D ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 mg/L และเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 mg/L , G = สูตรอาหาร MS 
ร่วมกบัการเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 mg/L H = สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D ท่ีมีความ
เขม้ขน้ 0.5 mg/L. และเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 2 mg/L L = สูตรอาหาร MS ร่วมกบัการเติม 2,4 D 
ท่ีมีความเขม้ขน้ 1 mg/L และเติม BA ท่ีมีความเขม้ขน้ 2 mg/L

A B C D E F G H L 
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ตารางผนวกที่ 1 การเตรียมสตอ็คสูตรอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ สูตรพื้นฐาน MS 
องคป์ระกอบ สูตรพ้ืนฐาน MS (1000 มิลลิลิตร) 

(กรับต่อลิตร) 
กลุ่มท่ี1 (A) 

NH4 NO3 

KNO3 

KH2POA4 

CaCp12.2H,0 
MgSO4.7H,02 

 
1.650 
1.900 
0.170 
0.440 
0.370 

กลุ่มท่ี 2 (B) 
H3BO3 

KI 
MnSO4.H2O 
ZnSO4.7H2O 
CuSO4.5H2O 
CoCL2.6H2O 

NaMoO4.2H20 

 
0.0062 
0.00083 
0.0169 
0.00614 
0.000025 
0.000025 
0.00025 

กลุ่มท่ี 3 (C) 
FeSO4.7H2O 
Na2EDTA 

 
0.0278 
0.0373 

กลุ่มท่ี 4 (D) 
Nicotinic acid 

Pyridoxine HCI 
Thiamine HCI 

Glycine 

 
0.0005 
0.0005 
0.0001 
0.0020 

น ้าตาล 30 กรัม วุน้ 7.5 กรัม ปรับ pH 5.7-5.8 
 

 


