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สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                           หนา 
1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ ovary  ของพริกทั้ง 3 ชนดิ หลังการเพาะเลี้ยง 

บนอาหารสังเคราะหสูตร MS  เปนเวลา 30 วัน   30 
2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายใน ovary ของพริกทั้ง 3 ชนดิ หลังจากเพาะ 

เล้ียงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS เปนเวลา 30 วัน ที่อุณหภูมิ 25±2  ํC    
ความเขมแสงประมาณ 28 µmol/m2/s  เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน   32 

3 เปอรเซ็นต ovule ที่งอก และเปอรเซ็นตตนออนปกติ หลังการเพาะเลีย้ง 
ovule ของพริกทั้ง 3 ชนิดทีอ่ายุตาง ๆ บนอาหารสังเคราะหสูตร MS เปน 
เวลา 30 วัน 35 

4 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง embryo ของพริกทั้ง 3 ชนิดบนอาหารสังเคราะห 
สูตร MS หลังการเพาะเลีย้งเปนเวลา 30 วนั 39  

5 เปอรเซ็นตการงอก เปอรเซ็นตตนออนปกติ และเปอรเซน็ตตนออนผิด  
ปกติของ ovule พริกที่เกิดจากการผสมขามชนิดของ CA365 x CA1304 
CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่มีอายุตาง ๆ กันบนอาหาร 
สังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA และ Kin ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน   
หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 45 

6 คา Mean Square จากการวิเคราะหความแปรปรวนของเปอรเซ็นตการงอก 
เปอรเซ็นตตนออนปกติ และเปอรเซ็นตตนออนผิดปกติของ ovule พริกที่ 
เกิดจากการผสมขามชนิดของ CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ 
CA365 x CA1297  ที่มีอายุตาง  ๆ  กันบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม 
NAA และ Kin  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กันหลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา  
60 วัน 48 

 7   เปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง  
  CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลี้ยง 
  บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลัง 
  เพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 50 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่                           หนา 
8 เปอรเซ็นตตนออนปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง  

CA365 x CA1304 CA1304  x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลีย้ง 
บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลัง 
เพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 51 

 9   เปอรเซ็นตตนออนผิดปกตขิอง ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง  
 CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลี้ยง 
  บนอาหารสังเคราะหสูตรMS ที่เติม NAA ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลัง 
  เพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 52 

10   เปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง  
 CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลี้ยง 
  บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม Kin  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลัง 
  เพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 55 

 11   เปอรเซ็นตตนออนปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง  
  CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลี้ยง 
  บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม Kin  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลัง 
  เพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 56 

 12   เปอรเซ็นตตนออนผิดปกตขิอง ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง  
 CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลี้ยง 
  บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม Kin ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลัง 
  เพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 57 

13  เปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง  
 CA365 x  CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลี้ยง 
  บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA และ Kin  ที่ระดับความเขมขน 
  ตาง ๆ หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 59 

14   เปอรเซ็นตตนออนปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง  
 CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลี้ยง 
 บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA และ Kin  ที่ระดับความเขมขน 
  ตาง ๆ หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 60 



 (4)

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่                           หนา 
15 เปอรเซ็นตตนออนผิดปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง  

CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลี้ยง 
บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม  NAA และ Kin  ที่ระดับความเขมขน 
ตาง ๆ หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 61 

16 เปอรเซ็นตการงอก เปอรเซ็นตตนออนปกติ และเปอรเซน็ตตนออนผิดปกต ิ
จากการเพาะเลี้ยง ovule พริกที่เกิดจากการผสมขามของคูผสม CA365 x  
CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่อายุตาง ๆ บนอาหาร   
สังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA และ Kinetin ที่ความเขมขนตาง ๆ กันหลัง 
เพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 63 

17 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ ovule และลักษณะของตนออนที่งอกจาก ovule 
ที่มีอายุตางกันหลังผสมเกสรบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA และ 
Kinetin ความเขมขนตาง ๆ กันของคูผสม CA365 x CA1304  CA1304 x 
CA365 และ CA365 x CA1297 หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 67 

18 ความยาวยอดจากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนปลายยอดของพริกลูกผสมขามชนิด 
ระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 บน 
อาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ เปน 
เวลา 30 วัน 74 

19 ความยาวยอดจากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนปลายยอดของพริกลูกผสมขามชนิด 
ระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 บน 
อาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ ความเขมขนตาง ๆ เปน 
เวลา 30 วัน 75 

 20 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนปลายยอดของพรกิลูกผสมขามชนิด 
ระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่ 
เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ ความ 
เขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 76 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่                           หนา 
21  จํานวนยอดทีเ่กิดใหมจากการเพาะเลี้ยงชิน้สวนขอของพริกลูกผสมขามชนิด 

 ระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  
 บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ 
 เปนเวลา 30 วนั 80 

22 จํานวนยอดที่เกิดใหมจากการเพาะเลี้ยงชิน้สวนขอของพริกลูกผสมขามชนิด 
ระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  
 บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ 
 เปนเวลา 30 วนั 81 

23 ความยาวยอดที่เกิดใหมจากการเพาะเลีย้งชิ้นสวนขอของพริกลูกผสมขามชนิด 
ระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  
บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ ความเขมขนตาง ๆ 
เปนเวลา 30 วนั 81 

24 ความยาวยอดที่เกิดใหมจากการเพาะเลีย้งชิ้นสวนขอของพริกลูกผสมขามชนิด 
ระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 
บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ  
เปนเวลา 30 วนั 83 

25 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนขอพริกลูกผสมขามชนิดระหวาง  
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลีย้ง 
บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ 
เปนเวลา 30 วนั 84 

26 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนแผนใบของพริกลูกผสมขามชนิด 
ระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่ 
เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ ความ 
เขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 87 

27 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนไฮโปคอทิลของพริกลูกผสมขามชนิด 
ระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 
ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่  
ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน  90 



 (6)

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่                           หนา 
28 จํานวนราก และความยาวรากของชิ้นสวนยอดของพริกลูกผสม CA365 x 

CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร 
สังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA  ที่ความเขมขนตาง ๆ กันหลังเพาะเลี้ยงเปน 
เวลา 30 วัน 96 

29 การเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนยอดและการเกิดรากของพริกลูกผสม CA365 x 
CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 บนอาหารสังเคราะห 
สูตร MS ที่เติม NAA ที่ความเขมขนตาง ๆ กันหลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 97 
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สารบัญภาพ 
 
ภาพที่                                                                                                                                           หนา 

1 ลักษณะของ ovary พริกที่อายุ 15 วันหลังผสมเกสร จากการเพาะเลี้ยง ovary  
(ovary culture) เปนเวลา 30 วัน  บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่อุณหภูม ิ
25±2  ํC ความเขมแสงประมาณ 28 µmol/m2/s  เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวนั     31 

2    ลักษณะตนออนของพริกทีม่ีลักษณะปกต ิหลังการเพาะเลี้ยง ovule (ovule  
 culture) พริก (CA365) ที่อาย ุ35 (a) และ 45 (b) วันหลังผสมเกสร บน 
  อาหารสังเคราะหสูตร MS เปนเวลา 30 วัน 36 

3  ลักษณะ ovule ของพริกที่ไมเกิดการงอก หลังการเพาะเลี้ยงบนอาหาร 
 สังเคราะหสูตร MS เปนเวลา 30 วัน 36 

4  ลักษณะตนออนที่ผิดปกติจากการเพาะเลีย้ง embryo (embryo culture) ของพริก 
 CA365 ที่อายุ 50 วันหลังผสมเกสร บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่อุณหภูมิ  
  25±2  ํC ความเขมแสงประมาณ 28 µmol/m2/s  เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวันหลัง 
  เพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน   40 

   5    ลักษณะตนออนปกติ (a) และตนออนที่งอกชา (b) ของพริกลูกผสม CA365 x  
  CA1304 ลักษณะตนออนปกติ (c) และตนออนที่งอกชา (d) ของพริกลูกผสม 
   CA1304 x CA365 ลักษณะตนออนปกติ (e) และตนออนที่งอกชา (f)  ของพริก 
   ลูกผสม CA365 x CA1297 จากการเพาะเลี้ยง  ovule  ที่มีอายุ 45 วันหลังผสม 
   เกสร หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วนั 70 

6    ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนตาง ๆ ที่พบ ดังนี้ ช้ินสวนปลายยอดที่พบ 
   เฉพาะการยดืยาวเกดิขึ้น แตไมพบการแตกยอดใหม (a) ช้ินสวนปลายยอดทีไ่ม 
   เกิดการยืดยาวเพิ่มขึ้น (b)  ช้ินสวนขอที่มกีารแตกยอดใหม (c) ช้ินสวนขอที่เกิด 
   แคลลัสบริเวณโคน (d) ช้ินสวนแผนใบทีเ่กิดแคลลัส (e) ช้ินสวนแผนใบที่ไม 
   เกิดแคลลัส (f) ช้ินสวนไฮโปคอทิลที่เกิดแคลลัส (g) ช้ินสวนไฮโปคอทิลที่ไม 
   เกิดแคลลัส (h) ของตนออนลูกผสมขามของพริก CA365 x CA1304  หลังเพาะ 
   เล้ียงเปนเวลา 30 วัน 92 

7    ลักษณะการเกิดรากจากการชักนําใหเกิดรากในการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนยอดของ 
   พริก CA365 x CA1304 บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่ไมเติมสารควบคุม 
   การเจริญเตบิโตพืช หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 98 

 



 (8)

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
ภาพที่                                                                                                                                           หนา 

8   ลักษณะการเกิดรากจากการชักนําใหเกิดรากจากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนยอด 
  ของพริก CA365 x CA1304 บนอาหารสงัเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ความ 
   เขมขน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 98 



   

การชวยชีวิตเอ็มบริโอและการเพิ่มปริมาณของตนพริกลูกผสมขามชนิดบางชนิด 
 
Embryo Rescue and Multiplication of Some Interspecific Crosses of Capsicum sp. 

 
คํานํา 

 
 พริก (Capsicum sp.) เปนพืชผักที่ไดรับความนิยมในการบริโภคทั่วโลก พันธุที่มีรสเผ็ดจัด
ไดรับความนยิมบริโภคในประเทศเขตรอน สวนพันธุที่มีรสเผ็ดนอยไดรับความนยิมบริโภคในเขต
อบอุนและเขตหนาว (จานุลักษณ, 2541) พริกเปนพืชเศรษฐกิจที่มีคณุคาทางอาหารสูง เปนแหลง
ของวิตามินเอ ซี และอี (Purseglove et al., 1981) อีกทั้งเปนเครื่องชูรสอาหารที่สําคัญของไทย เปน
ตัวเสริมกลิ่น สีสัน และรสชาติของอาหาร และเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหกับประเทศไทยปละ
หลายลานบาท โดยเฉพาะพริกพันธุ CA365 ซ่ึงเปนพริกสายพันธุบางชาง ที่เปนที่นยิมปลูกกันใน
แถบภาคตะวนัตก ในเขตจงัหวัดราชบุรี และสมุทรสาคร เนื่องจากเปนพริกที่มีสีแดงจัดสม่ําเสมอ 
คุณภาพผลโดยรวมดี ทั้งขนาด น้ําหนักผล และความหนาเนื้อ (ลักษณา และ สุปราณี, 2537) 
อยางไรก็ตาม การผลิตพริกในปจจุบันยงัประสบปญหาในดานของผลผลิตและคุณภาพของผลพริก 
ซ่ึงสวนใหญเกิดจากโรคตาง ๆ ที่เขาทําลาย ไดแก โรคโคนเนา (southern blight) โรคเหี่ยว 
(verticillium wilt) โรคใบจุด (grey left spot) โรคราแปง (powder mildew) โรคกุงแหง (antracnose) 
และโรคผลเนา (soft rot) เปนตน โรคเหลานี้ทําความเสียหายใหกับการผลิตพริกเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะโรคกุงแหงหรือโรคแอนแทรคโนส ซ่ึงเปนโรคที่ทําความเสียหายใหมากกวาโรคอื่น ๆ 
เพราะทําใหผลพริกเนาเสียหาย (เนาวรัตน, 2537) และพริกพนัธุบางชางมีความออนแอตอการเขา
ทําลายของโรคแอนแทรคโนสคอนขางสูง (ลักษณา และ สุปราณี, 2537) เชนกันโรคแอนแทรค
โนสนี้เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคหลายชนิด ชนิดที่สําคัญ คือ Colletotrichum capsici และ C. 
gloeosporiodes เปนตน (ลักษณา, 2536) เปนโรคที่ระบาดไดอยางรวดเร็วและมักแสดงอาการของ
โรคขณะที่ผลพริกเจริญเติบโตเกือบเต็มที ่ โดยสังเกตเห็นไดชัดบนผลพริก จะเปนจุดสีน้ําตาล 
เปลือกผลมีลักษณะช้ํา ๆ และเกิดอาการเนาตอไป ทําใหผลผลิตลดลงและเสียหายทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ดังนัน้จึงจําเปนตองหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงวิธีการที่จัดวาเปนวธีิการที่ดีที่สุดใน
การแกไขปญหาดังกลาว คอื การใชพนัธุตานทาน การสรางพันธุพืชใหมีความตานทาน สามารถทํา
ไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับปจจัยที่มีอยูโดยเฉพาะแหลงพันธุกรรม ซ่ึงถาหากพืชที่ปลูกไมมแีหลง
พันธุกรรมของลักษณะที่ตองการ แตลักษณะดังกลาวนัน้มีอยูในพืชอ่ืน เราสามารถถายทอดลักษณะ
ดังกลาวจากพชืชนิดหนึ่งไปสูพืชอีกชนิดหนึ่งได โดยวธีิการผสมพันธุพืชขามชนิด (interspecific 
crossing) (กฤษฏา, 2546) 
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จากรายงานของศูนยวจิัยและพัฒนาพืชผักแหงเอเชยี (AVRDC, 1999b) ซ่ึงรายงานเกี่ยวกับ
แหลงพันธุกรรมที่ตานทานตอโรคแอนแทรคโนสในพริกวา พริกชนดิ C. baccatum L. หมายเลข
ตัวอยาง CA1297 และ C. chinense Jacq. หมายเลขตัวอยาง CA1304 มีความตานทานตอเชื้อ 
แอนแทรคโนสในระดับสูง จึงนาจะเปนโอกาสอันดใีนการนํามาใชเปนแหลงพนัธุกรรม หรือ
ถายทอดลักษณะตานทานโรคแอนแทรคโนสเขาสูพริก C. annuum พันธุ CA365 ซ่ึงออนแอตอโรค
ดังกลาว โดยใชเทคนิคการผสมขามชนิด 
 

ปญหาของการผสมขามชนิดของพืชที่สําคัญ คือ การไมประสบผลสําเร็จในการไดเมล็ด
ลูกผสม เนื่องจากมักเกิดการแทงและการตายไปของ embryo (embryo abortion) กอนที่ embryo 
และ ovule จะพัฒนาไปเปนเมล็ดที่สมบูรณ ทําใหไมสามารถเก็บเมล็ดลูกผสมขามชั่วที่ 1 (F1) ได 
(Monnier, 1990) ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ ไดแก ความเขากันไมไดระหวางจีโนม (genome) ของ
ฝายพอกับฝายแม หรือกับไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ของฝายแม การพัฒนาทีผิ่ดปกติหรือไม
พัฒนาของ embryo การพัฒนาที่ผิดปกตขิองเอนโดสเปรม และลักษณะการผิดปกติที่เกิดขึน้จาก
เนื้อเยื่อของตนแม (maternal tissue) ทําใหเกิดความเปนพิษตอ embryo เปนผลใหเกิดการแทงของ 
embryo หรือเอนโดสเปรม (endosperm) สงผลทําใหไมติดเมล็ดหรือไมมีการพัฒนาของเมล็ด หรือ
แมแตในบางกรณี การผสมขามภายในพืชชนิด (species) เดียวกัน  (intraspecific crossing) ซ่ึงมี
โอกาสในการผสมแลวไดเมล็ดที่ปกติสมบูรณสูง แตในบางคูผสมเมล็ดลูกผสมที่ไดนั้นอาจมีปญหา
เมล็ดไมแข็งแรง ทําใหเมล็ดไมสามารถงอกไดในสภาพการเพาะปกติหรืองอกแลวใหตนออนที่
ออนแอ จากปญหาและอุปสรรคดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการใชเทคนิคการชวยชีวิต embryo 
(embryo rescue) (Sharma et al., 1996) เพื่อชวยให embryo สามารถงอกเปนตนพืชข้ึนมาไดใน
สภาพปลอดเชือ้แลวจึงนําออกปลูกหรือใชประโยชนตอไป   

 
 ในการชวยชีวติ embryo จําเปนตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงแตกตางกัน
ไปในแตละพชื ไดแก ชนิด (species) ของพืชที่ใชเปนตนแมและตนพอ ช้ินสวนที่ใชนํามาเพาะเลี้ยง 
(embryo  ovule หรือ ovary) อายุหรือระยะของ embryo หลังการผสมเกสรที่นํามาทําการเพาะเลีย้ง 
อาหารที่ใชเพาะเลี้ยง embryo ปริมาณน้ําตาลในอาหารเพาะเลี้ยง ชนดิและปริมาณของสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชที่ใช คาความเปนกรดและดางของอาหารเพาะเลี้ยง อุณหภูมิและปริมาณ
แสงที่ใชในการเพาะเลี้ยง (Sharma et al., 1996) ซ่ึงปจจัยเหลานี้หากมีความแตกตางกันจะมีผลตอ
ความสําเร็จในการชวยชีวิต embryo ใหเกดิการงอกเปนตนขึ้นทั้งสิ้น นอกจากนี้ตนออนที่ไดจาก
การใชเทคนิคการชวยชีวิต embryo มักจะมีจํานวนคอนขางนอยในสภาพปลอดเชือ้ จําเปนตองมี
การขยายเพิ่มปริมาณใหมากขึ้น ดังนัน้ในการทีจ่ะเพิ่มปริมาณตนลูกผสมที่ไดมาใหมีปริมาณมาก
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ขึ้นเพื่อนําไปใชประโยชน จงึจําเปนตองศกึษาปจจยัตาง ๆ ที่มีผลตอการเพิ่มปริมาณตนพริกลูกผสม
ในสภาพปลอดเชื้อ โดยเฉพาะปจจยัในเรื่องชิ้นสวนของพืชที่จะนํามาใชขยายจํานวน รวมทั้งปจจยั
อ่ืน ๆ เชน ชนดิและปริมาณของสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืชที่ใชในอาหารเพาะเลี้ยงดวย   
 
   ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จงึไดศึกษาเทคนิคในการชวยชีวิต embryo และการเพิ่มปริมาณ
ตนพริกลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อนาํตนพริกลูกผสมที่ไดไปประยุกตใชในการปรับปรุงพันธุ
พริกตอไป 
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วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อศึกษาเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอลูกผสมขามชนิดของพริก C. annuum L. พันธุ

CA365  C. baccatum L. หมายเลขตัวอยาง CA1297  และ C. chinense Jacq. หมายเลขตัวอยาง
CA1304 เพื่อใหไดตนออนลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ 

 
2. เพื่อศึกษาเทคนิคในการเพิ่มปริมาณตนออนของพริกลูกผสมขามชนิดที่ไดจากการชวยชีวิต

เอ็มบริโอในสภาพปลอดเชื้อ 
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การตรวจเอกสาร 
 
 พริกมีถ่ินกําเนดิในเขตรอนของทวีปอเมริกา เชน เม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต จัด
อยูในวงศ Solanaceae มีหลายชนิด (species) (Claire and Back, 1978; Purseglove et al., 1981) แต
เปนที่รูจักกันดีมี 5 ชนิด (species) คือ Capsicum annuum L.  C. baccatum L.  C. chinense Jacq  C. 
frutescens L. และ C. pubescens R&P (Purseglove et al., 1981; Smith et al., 1987; Pickersgill, 
1989) 
 
 ผลพริกมีคุณคาทางอาหารสูง เปนแหลงของวิตามินเอ ซี และอี โดยเฉพาะวิตามินซีมี
มากกวาพืชผักชนิดอื่น ๆ (Purseglove et al., 1981) ผลพริกสามารถใชรับประทานทั้งในรูปผลสด 
ผลแหง และทําเปนผลิตภณัฑแปรรูป นอกจากนี้ยังมวีิธีการสกัดกลิน่ สี และสารใหความเผ็ด 
(capsaicin) ของพริกไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การทําเบียร ซอส อาหารสัตวและใชทํายา 
(Claire and Back, 1978; Purseglove et al., 1981; Farrell, 1985; Peirce, 1987) 
 
1.  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพริก 
 

พริกมีจํานวนโครโมโซม 2n = 24 เปนพชืผสมตัวเองตามธรรมชาติ แตมีอัตราการผสมขาม
ระหวาง 9-68 เปอรเซ็นต โดยมีลมและแมลงเปนพาหะ (จานุลักษณ, 2541) ลักษณะโดยทั่วไปมีดังนี้ 

 
ลําตน พริกเปนไมพุมขนาดเล็ก ปลูกเปนพืชฤดูเดียวหรือหลายฤดู ทรงตนเปนแบบ erect 

หรือ prostrate  ขึ้นอยูกับพันธุ ลําตนสูง 0.5-1.5 เมตร ในระยะที่ตนยังเล็กอยู ลําตนมีลักษณะเปนตน
เดี่ยว ๆ แตเมือ่ลําตนหลักเจริญเติบโตจนมีจํานวนขอ 9-11 ขอ พริกก็จะเริ่มออกดอก และแตกกิง่
แขนงตรงขอที่ออกดอกแบบ dichotomous คือ แตกแขนงออกมาเปน 2 กิ่ง พรอมกันนั้นก็ยังมกีาร
แตกกิ่งแขนงออกมาจากบริเวณโคนตน ในระยะแรกลําตนและกิ่งมีลักษณะเปนเหล่ียม สีเขียวไมมี
เนื้อไมแตเมื่อพริกมีอายุมากขึ้นลําตนจะกลมและเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล มีเนื้อไมทาํใหลําตนและกิ่ง
แข็งขึ้น (Andrews, 1984; Nonnecke, 1989)  

 
 ใบ เปนใบเดีย่วออกแบบสลับกัน (alternate) แผนใบแบน ปลายใบแหลมหรือกลมมน  
รูปรางใบเปนรูปหอกหรือรูปไข ใบมีสีเขียวออนจนถึงสีเขียวเขมและมวง (Kinott, 1967; Gill and 
Vear, 1980; Tindall, 1983) 
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 ราก มีระบบรากแกวที่หยั่งลงไปในดนิไดลึกถึง 50 เซนติเมตร สวนรากแขนงสามารถแผ
กระจายออกไปในแนวราบซึ่งมีรัศมีกวางเกินกวา 1 เมตร ถาหากรากแกวถูกทําลายจะมีรากฝอยซึ่ง
สามารถกระจายออกไปไดไกลถึง 1 เมตร และหยัง่ลงลึกลงไปในดินไดเกนิกวา 1.2 เมตร 
(Nonnecke, 1989; Poulos, 1994) 
 
 ดอก เปนดอกสมบูรณเพศและเปนพืชผสมตัวเองตามธรรมชาติ ดอกออกตามขอบริเวณมุม
ใบและกิง่ มีตัง้แต 1 ดอกตอขอ ไปจนถึง 7-8 ดอกตอขอ กลีบดอกมีสีขาวหรือสีมวง และบางชนิดมี
จุดสีอยูบริเวณโคนกลีบดอก มีกลีบดอกจํานวน 5-7 กลีบ อับละอองเกสรมีจํานวนเทากับกลีบดอก 
มีสีมวงอมฟา สีมวง สีครามและสีน้ําตาลอมเหลือง เกสรตัวเมียมีกานชู 1 อัน มีสีขาว สีขาวอม
เหลือง และสมีวง รังไขเปนแบบ superior ovary มี 2-4 หอง (locule) แตละหอง (locule) มีovule 
(ovule) จํานวนมาก เมื่อดอกบานปลายกานชูเกสรตัวเมียอาจจะอยูเทากัน เหนอืกวาหรือต่ํากวา
ระดับของอับละอองเกสร ถาปลายกานชูเกสรตวัเมียอยูเหนือกวาอับละอองเกสรจะทําใหพริกมี
โอกาสผสมขามไดสูง ดอกจะบานนาน 2-3 วัน และเกดิ stigma  receptive ในวันแรกที่ดอกบาน 
สวน pollen shed หรือระยะที่ละอองเกสรพรอมที่ผสมเกสรเกิดขึ้นหลังดอกบาน ทีอุ่ณหภูมิระหวาง 
25-30 องศาเซลเซียส แตที่อุณหภูมิสูงอาจจะพรอมผสมกอนดอกบาน (Gill and Vear, 1980; 
Tindall, 1983; Poulos, 1994)   
  
 ผล เปนแบบ pod-like berry ที่มีลักษณะเปนกระเปาะ มีรูปรางหลายแบบ เชน รูปเหล่ียม 
รูปกลม รูปทรงกรวย และรูปหัวใจ ฐานขั้วผลสั้นและหนา กานผลอาจสั้นหรือยาวขึ้นอยูกับพันธุ 
ขณะที่ผลยังออนอยูมักชี้ขึ้น แตเมื่อผลแกพันธุที่กานผลออน ผลจะหอยลง แตบางพันธุทั้งผลออน
และผลแกจะชีข้ึ้น ผนังของผล (pericarp) อาจหนาหรือบางขึ้นอยูกับพันธุ ภายในผลเปนชองกลวง 
มีผนังกั้น (septum) เปนแกนกลางแบงแนวผลออกเปนชอง ๆ เรียกวา locule บริเวณแกนที่อยูกลาง
ผลมีเนื้อเยื่อ placenta เปนตาํแหนงทีเ่กาะอยูของเมล็ด และเปนแหลงที่พบวา มีสารที่กอใหเกิดรส
เผ็ดคือ capsicin อยูเปนปริมาณมาก ผลพริกเมื่อออนจะมสีีเขียว เหลือง มวง หรือน้ําตาล แตเมื่อผล
แกจะมีสีแดง สีแดงอมสม สีเหลือง สีน้ําตาลหรือสีมวง (Purseglove, 1977; Tindall, 1983; Poulos, 
1994) 
   

เมล็ด มีลักษณะกลมแบน มีสีเหลือง น้ําตาลหรือดํา เปลือกหุมเมล็ดไมมีขน พริกพันธุที่มี
ผลขนาดใหญจะมีเมล็ดขนาดใหญและมีน้าํหนักเมล็ดมากกวาพันธุที่มผีลขนาดเล็ก เมล็ดพริกมี
ขนาดตั้งแต 2.5-5 มิลลิเมตร โดยเฉลี่ยเมล็ดจํานวน 1,000 เมล็ด มีน้ําหนกัอยูระหวาง 5-8 กรัม 
(Purseglove, 1977; Tindall, 1983; Poulos, 1994) 
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2.  การจําแนกชนิดของพริก 
 
 จากการศึกษาของ Purseglove et al. (1981); Smith et al. (1987); Pickersgill (1989) พบวา 
ลักษณะทั่วไปของพริกใน species ตาง ๆ เปนดังนี ้
 
 Capsicum annuum L. เปนกลุมที่มีการปลูกมากที่สุด จดัเปนไมลมลุกหรือไมพุมมคีวามสูง
ประมาณ 0.5-1.5 เมตร กลีบดอกสีขาว อับละอองเกสรสีมวง ขอบกลบีเลี้ยงเปนรอยหยัก มี 1 ดอก
ตอขอ แตบางตนที่ขอแรกม ี 2 ดอกตอขอ ชนิดที่เปนพนัธุปา กานดอกตั้งขึ้น สวนพันธุปลูกกาน
ดอกหอยลง ผลมีรูปรางหลายแบบ ความยาวผลอยูในชวงนอยกวา 1 ถึงมากกวา 25 เซนติเมตร มี
ตั้งแตผลเรียวเล็กจนกระทั่งความกวางผลมากกวา 10 เซนติเมตร เมื่อตดัผลตามขวาง จะมีทั้งผลชนดิ
ที่มีขอบเรียบและขอบยน ผลออนมีสีเขียว ผลแกมีสีแดง สีสมอมแดง และสีน้ําตาล เมล็ดมีสีเหลือง
ออนเสนผานศูนยกลาง 3-5 มิลลิเมตร พริกในกลุมนี้มีทัง้ที่มีรสเผ็ดและไมเผ็ด 
 
 C. baccatum L. เปนพริกที่พบมากในทวีปอเมริกาใต นิยมปลูกกันมากแถบชายฝงทะเล
ของประเทศเปรู กลีบดอกสีขาว โคนกลีบดอกมีจุดสีเหลือง มี 1 ดอกตอขอ แตพันธุปาโคนกลีบ
ดอกสีเขียวออน ขอบกลีบเลี้ยงมีรอยหยักเห็นไดชัด มีดอกจํานวน 2 ดอกตอขอ อับละอองเกสรมีสี
น้ําตาล รูปรางผลมีหลายแบบ แตสวนมากรูปรางผอมยาว ผลยาวถึง 20 เซนติเมตร หรือยาวกวานี้
ผลออนมีสีเขียว หรือสีเหลือง ผลแกมีสีแดง สีสมอมแดงและสีน้ําตาล เมล็ดมีสีน้ําตาลออน 
 
 C chinense Jacq. กลีบดอกสีขาว อับละอองเกสรมีสีมวง ขอบกลีบเลี้ยงเปนรอยหยกั
เล็กนอย รอยตอระหวางกานผลและกลีบเลี้ยงเห็นเปนรองชัดเจน มีดอกจํานวน 2-5 ดอกตอขอ แต
สวนมากมี 3 ดอกตอขอ กานดอกหอยลง พันธุปาผลมีรูปรางกลม พันธุปลูกมีรูปรางหลายแบบ 
ความยาวผลอาจจะยาวถึง 20 เซนติเมตร ผลออนมีสีเขียวหรือสีเหลือง ผลแกมีสีสมอมแดง สี 
เหลืองอมแดง และสีน้ําตาล เมล็ดมีสีน้ําตาล 
 

C. frutescens L. กลีบดอกสีเขียวอมเหลือง อับละอองเกสรมีสีมวง กลีบเลี้ยงมลัีกษณะ
คลายรูปถวย ขอบเรียบ มีดอกจํานวน 2-5 ดอกตอขอ แตสวนมากม ี 2 ดอกตอขอ กานดอกตั้งขึน้ 
พันธุปาผลเรียวเล็ก ผลยาว 15-20 มิลลิเมตร พันธุปลูก ผลมีความยาวมากกวาและอาจยาวถึง 15 
เซนติเมตร มีรสเผ็ดจัด ผลออนสีเขียวหรือสีเหลือง ผลแกสีแดง เหลืองหรือน้ําตาล เมล็ดมีสีน้ําตาล 
ขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 2.5-3 มิลลิเมตร  
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C. pubescens Ruiz & Pavon กลีบดอกสีมวง โคนกลีบดอกมีจุดสีขาวหรือเหลือง อับ
ละอองเกสรมีสีมวง เปน species ที่มีขนมาก โดยเฉพาะในสวนตนและใบ ผลของพริกมีเนื้อหนา มี
เปอรเซ็นตของน้ําสูงแตมีรสเผ็ด และผลแกมีสีสมสีแดง  เมล็ดมีสีดํา ตองการอากาศหนาวเยน็ใน
การเจริญเติบโต 
 
3.  การผสมเกสร (Fertilization) 
 
  กระบวนการเกิด embryo มีขั้นตอนเริ่มตนเมื่อละอองเกสร (pollen grain) ตกลงบนยอด
เกสรตัวเมยี (stigma) ที่มีการหลั่งสารละลายเหนียว (stigmatic fluid) ออกมา ซ่ึงทําหนาที่เปนอาหาร
ใหแกละอองเกสร เมื่อละอองเกสรไดรับอาหารจะงอกหลอดละอองเกสร (pollen tube) แทงผาน
ยอดเกสรตวัเมยีลงไปและเคลื่อนที่ลงไปในกานชูเกสรตัวเมีย (style) โดยมี tube nucleus เคลื่อนมา
อยูบริเวณปลายหลอดละอองเกสรในขณะที่มีการเจริญเติบโต สวน generative nucleus จะแบงเซลล
แบบ mitosis ได sperm nucleus 2 อัน เคลื่อนที่ลงมาตาม pollen tube  
 
 เมื่อ pollen tube เคลื่อนที่มาถึง micropyle ที่อยูระหวางชองเปดของ integument ของผนัง 
ovule สวนปลายของ tube จะแทรกเขาไปใน ovule แลวเกิดการเสียดสีกับ filiform apparatus ใน 
synergid จนฉีกขาดทําให sperm nucleus (n) 1 ตัวเขาผสมกับไข (egg) (n) ไดเซลล zygote ที่มี
โครโมโซมเปน 2n สวน sperm nucleus (n) อีก 1 ตวัจะเขาผสมกับ polar nuclei (2n) และพัฒนา
เปน endosperm ที่มีโครโมโซมเปน 3n ซ่ึงจะพัฒนาและเพิ่มจํานวนเซลล ทําหนาที่สะสมอาหาร
ภายในเมล็ดและมีบทบาทสําคัญในการพฒันาของ embryo  การผสมที่เกิดขึ้นเปนการปฏิสนธิที่
เกิดขึ้นสองครั้งในเวลาใกลเคียงกัน จึงเรียกวา การปฏิสนธิซอน (Double fertilization) (อรพรรณ, 
2540; Ray et al., 1983)  
 
4. การพัฒนาของ embryo 
 
 พัฒนาการของ embryo ในพืชตางชนิดกัน ยอมแตกตางกันไปแตจะมีหลักการทั่ว ๆ ไป 
คลายคลึงกัน ดังตัวอยางเชน การพัฒนา embryo ของ Capsella ซ่ึงเปนพืชใบเลี้ยงคู โดย embryo 
เปนสวนของเมล็ดที่เจริญมาจากไซโกต (zygote) ที่เกดิจากการผสมระหวาง egg และ sperm 
nucleus ในขัน้แรกไซโกตจะแบงตามขวางออกเปน 2 สวนไมเทากัน เรียกวา upper cell และ lower 
cell หรือ apical cell และ basal cell โดยเซลลลางจะใหญกวาเซลลบน จากนัน้ basal cell จะแบง
เซลลแบบ mitosis เพื่อเพิ่มจํานวนไดเปน proembryo สวนเซลลบนซึ่งตอไปจะเจริญเปนสวนของ 
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embryo ที่แทจริง จะแบงเซลลแบบตั้งฉากกับผิวกอน หลังจากนั้นจะแบงทั้งแบบตั้งฉากและแบบ
ขนานกับผิวจนกระทั่ง embryo มีรูปรางคอนขางกลม ประกอบดวยกลุมเซลล 2 กลุม เซลลกลุมบน
จะเจริญเปนใบเลี้ยงตอไป โดยมี apical meristem เปนสวนเหนือใบเลี้ยง สวนเซลลที่เหลือเจริญเปน
สวนใตใบเลี้ยง ตอมา embryo จะเปลี่ยนจากรูปกลม โดยเริ่มแผแบนออกทั้ง 2 ขาง ทําใหมีรูปคลาย
หัวใจ ทําใหเกดิเปนใบเลีย้งสูงขึ้นมาทั้ง 2 ขาง จากนั้นทัง้ใบเลี้ยงและสวนใตใบเลี้ยงจะยาวออกมรูีป
คลายตอรปโด ตอมา embryo จะโคงลงโดยใบเลี้ยงจะโคงมาจนถงึสวนที่เปน chalza apical 
meristem ซ่ึงอยูระหวางใบเลี้ยงทั้ง 2 จะโคงนูนออกมา สวน procambium จะเหน็เปนแกนยาวลงไป
ถึงรากและแยกไปสูใบเลี้ยงดวย ในขณะที่ embryo กําลังเจริญนี้เอนโดสเปรมจะเปลี่ยนจากสภาพที่
มี nucleus อยูอยางอิสระเปนมีผนังเซลลเกิดขึ้นลอมรอบ และหลังจากปฏิสนธิแลว nucellus ที่
ลอมรอบ embryo sac จะสลายไป outer integument ของ ovule จะเกดิการพัฒนาเปนเปลือกหุม
เมล็ดชั้นนอกเรียกวา testa หรือ seed coat และ inner integument ของ ovule จะพฒันาเปนเปลือก
หุมเมล็ดชั้นใน เรียกวา tegmen และสวนของ ovule ทั้งหมดนี้เกิดการพัฒนาเปนเมล็ด (เทียมใจ, 
2541; Ray et al., 1983) 
 
5. การผสมขามชนิด 
 
 การผสมขามชนิด หมายถึง การผสมพันธุระหวางพืชตางชนิด (interspecific crossing) หรือ
การผสมพันธุพืชระหวางพชืตางสกุล (intergeneric crossing) โดยมีวตัถุประสงคเพื่อถายทอด
ลักษณะจากพชืชนิดหนึ่งไปยังอีกชนดิหนึง่ มักถูกนํามาใชประโยชนในดานการปรับปรุงพันธุพืช 
การสรางพืชลูกผสมใหมที่มลัีกษณะที่ไมเคยพบ หรือปรากฏมากอนทั้งในชนดิของตนพอและแม 
และยังมีความสําคัญในการศึกษาความสัมพันธระหวางชนิดพืช โดยพิจารณาความสามารถในการ
ผสมขามชนิดเพื่ออธิบายถึงความแตกตางทางพันธุกรรม ซ่ึงชวยใหเขาใจววิัฒนาการของพืชมากขึ้น 
(กฤษฎา, 2546)  
 
 อยางไรก็ตาม การผสมขามชนิดมีอุปสรรคหลายประการที่ทําใหไมประสบผลสําเร็จ ซ่ึง
สามารถแบงอุปสรรคดังกลาวออกไดเปน 2 กรณี ดังนี ้
 
 1. อุปสรรคที่เกิดขึ้นกอนการปฏิสนธิ (prefertilizatiion barriers) 
 
 อุปสรรคที่เกิดขึ้นกอนการปฏิสนธิ อาจเกิดจากละอองเกสรเพศผูไมสามารถงอกบนยอด
เกสรเพศเมีย หรือสามารถงอกหลอดละอองเกสรลงไปได แตงอกชา และไมสามารถงอกไปถึง 
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ovule ได หรืองอกหลอดละอองเกสรถึง ovule แตสเปรมไมสามารถผสมกับไข ทําใหไมมีการสราง
ไซโกต (นพพร, 2543; Hadley and Openshaw, 1980; Agrawal, 1998) 
 
 2. อุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังการปฏิสนธิ (postfertilization barriers) 
 
 อุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังการปฏิสนธิ อาจเกิดจากการที่ embryo ออนแอหรือแทงตายไป ซ่ึง
เกิดจากความเขากันไมไดระหวางจีโนมของพอและแม ความเขากันไมไดระหวางจโีนมของพอกบั
ไซโตพลาสซึมของแม และความเขากันไมไดระหวางจีโนไทปของลูกผสมกับจีโนไทปของ 
เอนโดสเปรมหรือเนื้อเยื่อของแม (Hadley and Openshaw, 1980; Agrawal, 1998) 
 
 จากสาเหตดุังกลาวจึงเปนเหตุให embryo ลูกผสมไมสามารถพัฒนาเปนเมล็ดที่สมบูรณได 
เนื่องจากเกิดการแทงหรือตายไปกอน จึงจําเปนตองมีการชวยชีวิต embryo ลูกผสม โดยการนํา 
embryo ลูกผสมที่ออนแอหรือยังออนอยูมาเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อใหเกิดเปนตนพชื
ลูกผสมขึ้นมาได  
 
6.  เหตุผลในการชวยชีวิต embryo 
 
 เทคนิคการเพาะเลี้ยง embryo ในอาหารสังเคราะห เปนวิธีการชวยชีวติ embryo (embryo 
rescue) โดยเฉพาะ embryo ที่เกิดจากการผสมระหวางพชืที่อยูคนละ genus หรือ species กัน หรือ
แมกระทั่งพืชใน species เดียวกัน แตมีความสัมพันธทางพันธุกรรมที่หางกันมาก ซ่ึงการผสมพันธุ
ดังกลาว embryo ลูกผสมมักจะตายเสียกอนที่จะพฒันาไปจนเปนเมล็ดที่สมบูรณ โดยอาจมีสาเหตุ
จากการพัฒนาที่ผิดปกติในเอนโดสเปรม เชน ไมมีทอลําเลียงเชื่อมตอกับเนื้อเยื่อตนแม ทําให 
embryo ขาดอาหารในการเจริญพัฒนา หรืออาจมีสาเหตจุากความเขากนัไมไดระหวาง embryo และ
เอนโดสเปรม เนื่องจากเอนโดสเปรมที่พัฒนาขึ้นมาสรางสารที่เปนอันตรายตอ embryo (พรพิมล, 
2533; Raghavan, 1984) และยังมีสาเหตุจากความเขากนัไมไดระหวางจีโนม (genome) ของตนพอ
และแม ความเขากันไมไดระหวางจีโนม (genome) ของพอกับไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ของแม 
และความเขากนัไมไดระหวาง genotype ของลูกผสม และ genotype ของเอนโดสเปรมหรือเนื้อเยือ่
ของตนแม ผลที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการแทง (abortion) ของ embryo ทําใหไมสามารถติดเมล็ด 
(Hadley and Openshaw, 1980; Agrawal, 1998) แตถานํา embryo มาเพาะเลี้ยงในสภาพควบคมุ
กอนที่ embryo จะเกิดการแทงหรือตายไป embryo ลูกผสมนั้นก็อาจจะสามารถพัฒนาเปนตนออน
ขึ้นมาและสามารถอยูรอดและนําตนลูกผสมไปใชประโยชนตอไปได 
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7.  การชวยชีวิต embryo 
 
 จากการรายงานของ Sharma et al. (1996) กลาววา การชวยชีวิต embryo คือ การนํา  
embryo มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหในสภาพปลอดเชือ้กอนที ่ embryo นั้นจะตายไปในสภาพ
ธรรมชาติ หรือที่เรียกวา การแทง (abortion) โดยในการชวยชีวิต embryo ของลูกผสมขามชนิด 
พบวา embryo ของลูกผสมขามชนิดจะใหผลตอบสนองตอการชวยชีวิตแตกตางกันไป โดยมีปจจยั
ที่มีผลตอการชวยชีวิต embryo  ดังนี้ คือ ชนิดของพืช (species) ชนิดของตนแมและพอที่ใชผสม 
(parental species) อายุของ embryo ที่ตัดมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห (Matsuzawa, 1978; Monnier, 
1990; Fujime et al., 2000) ชนิดของอาหารสังเคราะหที่ใชในการเพาะเลี้ยง ชนดิและความเขมขน
ของสารควบคุมการเจริญเตบิโตพืชในอาหารสังเคราะห ชนิดและความเขมขนของน้ําตาล ความ
เปนกรดและดางของอาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยง อุณหภูมิและแสงที่ใชในการเพาะเลี้ยง (Monnier, 
1990; Sharma et al., 1996) ปจจัยเหลานี้ลวนมีผลตอความสําเร็จในการชวยชีวิต embryo ทั้งสิ้น ดัง
ตัวอยางที่ Fujime et al. (2000) รายงานวา ความสําเร็จในการชวยชีวิต embryo ลูกผสมขามชนิดของ
พืชตระกูลกระหลํ่าบางชนิด ขึ้นอยูกับชนดิของตนแมทีใ่ชและอายุของ embryo หลังการผสมเกสร
ที่นํามาเพาะเลี้ยง นอกจากนีย้ังมีรายงานอกีวา อัตราการรอดชีวิตของ embryo ที่เกิดจากการผสม
ขามที่เล้ียงภายใน ovule มีอัตราที่สูงกวาการตัด embryo ออกมาเลี้ยงบนอาหารภายนอก ovule และ
ถา embryo มีขนาดใหญขึ้นจะทําใหอัตราการรอดชีวิตก็สูงขึ้นตามไปดวย (Monnier, 1990) 
นอกจากนี้สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับใชชวยชีวิต embryo จะแตกตางกันไปตามชนิดพืช และ
ชนิดของคูผสมอีกดวย แตโดยสวนใหญพบวา สูตรอาหารพื้นฐาน เชน MS (1962) basal medium 
นั้นเพยีงพอตอการชวยชีวิต embryo ของพืชหลาย ๆ ชนิดใหมีการเจริญเติบโตและงอกเปนตนออน
ได (Sharma et al., 1996) และการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในอาหารสังเคราะห ใหผลที่
แตกตางกนัไปในการชวยชีวติ embryo อีกดวย ซ่ึงมีรายงานวา embryo ที่เกิดจากการผสมขามชนิด
ของพืชหลายชนิดสามารถเจริญ และงอกเปนตนไดบนอาหารสังเคราะหที่ปราศจากสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพชืได อยางไรก็ตามการใหสารควบคมุการเจริญเตบิโตพืชในอาหารสังเคราะหใน
ปริมาณเพียงเล็กนอยสามารถกระตุนให embryo ของพืชบางชนิดสามารถงอกเจริญเติบโตเปนตน
ไดดีขึ้น (Monnier, 1990)  
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8.  เทคนิคการชวยชีวิต embryo 
 
 Sharma et  al.  (1996) ไดจาํแนกเทคนิคในการชวยชีวิต embryo  ออกเปน 3 ชนิด ดังนี้ 
คือ 
 
 - In vivo transplantation เปนวิธีการยาย embryo ที่ยังออนอยูหรือมีอายุนอยไปเลี้ยงบน 
เอนโดสเปรมของพืชอ่ืนในสภาพ in vivo  โดยที่ embryo จะไดรับสารอาหารจากเอนโดสเปรมนั้น
แทน และสามารถพัฒนาเจริญเติบโตเปนตนได ซ่ึงวิธีการนี้มีการใชกับพืชในวงศ Poaceae หลาย
ชนิด 
 
 - In vivo/in vitro culture เปนวิธีการที่นํา embryo ที่ตองการไปเลี้ยงบนเอนโดสเปรมของ
พืชอ่ืนที่ถูกตัด embryo ของตัวมันเองออกไปแลวที่เพาะเลี้ยงอยูบนอาหารสังเคราะหในสภาพ
ปลอดเชื้อ และพบวา การใช embryo หลาย ๆ อันเลี้ยงบนเอนโดสเปรมเพียงอันเดียวบนอาหาร
สังเคราะห สามารถใหตนออนไดมากกวาการเลี้ยง embryo เพียงชิน้เดยีว วิธีการนีเ้หมาะที่จะใชกับ
embryo ที่มีอายุนอยมากและไมสามารถใชเล้ียงบนอาหารสังเคราะหไดโดยตรง 
 

- In vitro culture เปนวิธีการนํา embryo มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหในสภาพปลอดเชื้อ
เปนวิธีที่นยิมใชในปจจุบนั แบงยอยออกเปน 3 แบบ คือ การเพาะเลีย้ง embryo การเพาะเลี้ยง ovule 
และการเพาะเลี้ยง ovary (Bridgen, 1994a) ดังนี ้
 
 การเพาะเลีย้ง embryo (embryo culture) เปนการตัดแยกเอาสวนของ embryo ออกจาก
องคประกอบอื่น ๆ ของเมล็ด มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสงัเคราะหภายใตสภาพปลอดเชื้อ ซ่ึงขั้นตอน
การตัดแยก embryo เปนขั้นตอนที่ยาก ตองอาศัยความชํานาญเปนพิเศษ และใชเวลามาก เนื่องจาก
การตัดแยก embryo ตองระมัดระวังไมให embryo เกิดบาดแผล เพราะหาก embryo ถูกทําใหเกดิ
บาดแผลเพียงเล็กนอย embryo นั้นอาจตายไดทันที พืชบางชนิดมี embryo ขนาดเล็กเกินกวาจะ
มองเห็นไดชัดเจนดวยตาเปลา กรณีนี้จําเปนตองตัดแยก embryo ภายใตกลองจุลทรรศน (Pierik, 
1987; Sharma et al., 1996) 
 
 การเพาะลี้ยง ovule (ovule culture) สามารถทําไดหลังจากที่ ovule มีการพัฒนาไปไดระยะ
หนึ่งหลังจากผสมเกสร โดยตัดแยกเอา ovule ที่ไดจากการผสมขามชนิดออกจากผลออนมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห วิธีนี้จะไมมีการแยกเอาสวนของผนัง ovule และเอนโดสเปรมออก
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ไป ดังนัน้จึงเปนวิธีที่ทําไดงาย และสะดวก และยังคงมีผนัง ovule ชวยปองกันอันตรายใหกบั 
embryo นอกจากนี้ถาเอนโดสเปรมยังไมสลายตัวไป เอนโดสเปรมจะมีสวนชวยในการพัฒนาของ 
embryo อีกดวย (Pierik, 1987) อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยง ovule อาจไมประสบความสําเร็จใน
กรณีที่ผนัง ovule หรือเอนโดสเปรมมีกลไกขัดขวางการพัฒนาของ ovule (Bridgen, 1994a) 
 
 การเพาะเลีย้ง ovary (ovary culture) เปนการนํา ovary ที่ไดรับการผสมมาเพาะเลี้ยงบน
อาหารสังเคราะห ซ่ึงมักจะทําการเพาะเลีย้งหลังผสมเกสรเพียงไมกีว่นั กอนที่ดอกที่ไดรับการผสม
จะหลุดรวงไปตั้งแตยังออน (Hu and Zanettini, 1995) และหลังจากเพาะเลี้ยงรังไขไปชวงหนึ่งแลว 
ถาหาก ovule ภายในรังไขมกีารพัฒนาเกิดขึ้นจะตองตดัเอา ovule ออกมาเพาะเลี้ยงอีกทันที (Pierik, 
1987; Sharma et al., 1996) เชน ในพืชพวก Lilium เปนตน  โดยนํา ovary ที่มีการพัฒนาเปนผลใน
ชวงแรกหลังจากมีการปฏิสนธิมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห เพื่อให ovule ที่อยูภายใน ovary มีการ
พัฒนาตอไปเปนเมล็ด หรือตัดเอา ovule ที่พัฒนาไดในระยะหนึ่งใน ovary นั้นมาทําการเพาะเลีย้ง
บนอาหารสังเคราะหตออีกที เพื่อใหเกิดเปนตนออนตอไป 
  
9.  การชวยชีวิตเอ็มบริโอของพริก 
 

 AVRDC (1999a) ไดทําการผสมขามชนิดระหวาง C. annuum L. พันธุ PBC66 และ C. 
baccatum พันธุ PBC81 แลวนํา embryo ลูกผสมที่มีอายุตางกันมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห
สูตร MS ที่ดัดแปลงโดยการเติมสารควบคุมการเจริญเตบิโต ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยง ovule พบวา 
embryo ที่มีอายุอยูในชวง 31-40 วันหลังผสมเกสรสามารถงอกเปนตนไดดีที่สุดในสูตรอาหาร MS 
ที่เติม BA 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรและ GA3 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการงอกได 88 เปอรเซ็นต และเดอืนรุง (2544) ทําการศึกษาอายุที่เหมาะสม
ของ embryo พริกลูกผสมขามชนิดระหวาง C. chinense Jacquin. พันธุ PBC932 กับ C. annuum L. 
พันธุ CA365 ที่เพาะเลีย้งบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยง ovule พบวา 
embryo พริกลูกผสมขามชนิดที่อายุ 20 วันหลังผสมเกสร สามารถงอกและพัฒนาเปนตนออนได  
โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการงอกได 13.34  เปอรเซ็นต ซ่ึงตนออนที่ไดมลัีกษณะที่ปกต ิโดยมีใบเลี้ยง 
1 คู และใบจรงิ 1 ใบขึ้นไป 
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10.  การใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการเพิ่มปริมาณตนออนในสภาพปลอดเชือ้  
 

ในการชวยชีวติ embryo ลูกผสมขามชนิดในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อใหไดตนออนลูกผสม
ขึ้นมาใหมนัน้ มักจะไดจาํนวนตนออนไมเพียงพอตอความตองการหรือไดในปริมาณนอย จงึ
จําเปนตองมีการเพิ่มปริมาณตนออนที่ไดใหมากขึ้น ซ่ึงการนําเทคนคิการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อมาใชก็
เปนอีกวิธีหนึง่ที่สะดวกและรวดเรว็ 

 
 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ คือ การเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อ หรือช้ินสวนของพืชในสภาพปลอดเชื้อ

บนอาหารสังเคราะหและสภาพเพาะเลี้ยงทีเ่หมาะสม ซ่ึงจะทําใหเซลลเนื้อเยื่อหรือช้ินสวนของพืชมี
การเจริญเติบโตและพัฒนาไปเปนอวยัวะตาง ๆ และตนพืชข้ึนมาใหมได (สิรินุช, 2533) สวน 
ประกอบสําคัญประการหนึง่ที่มีผลตอความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ ชนิดและระดบั
ของสารควบคุมการเจริญเตบิโตพืชที่ใสลงในอาหารสังเคราะห สารควบคุมการเจรญิเติบโตพืชนั้น
มีอยูหลายกลุม แตที่นิยมนํามาใชในการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อนั้นจะเปนสารในกลุมออกซิน (Auxins) 
และไซโตไคนิน (Cytokinins) เปนสวนใหญ ซ่ึงสารทั้ง 2 กลุมนี้มีผลตอการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ดังนี้ 

 
ออกซิน เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่พืชสังเคราะหขึ้นไดเอง เชน indole-3-acetic 

acid (IAA) และเปนสารที่สามารถสังเคราะหขึ้นในหองปฏิบัติการ เชน indole-3-butyric acid (IBA) 
indole-3-propionic acid (IPA) 2,4-dichloro-phenoxyacetic acid (2,4-D) และ ∝-naphthaleneacetic 
acid (NAA) เปนตน (สมบุญ, 2535; Torres, 1989) ออกซินเปนสารที่มีผลตอเนื้อเยือ่พืชในการขยาย
ขนาดของเซลล กระตุนการแบงเซลล และเพื่อกระตุนการเกิดราก โดย IAA  IBA และ NAA เปน
ออกซินที่นิยมนํามาใชเพื่อชักนําใหเกดิราก สวน 2,4-D นิยมนํามาใชในการชักนําใหเกิดแคลลัส ซ่ึง 
Proebsting (1984) กลาววา IBA และ NAA มีผลตอการกระตุนใหเกิดรากอยางมาก แต IBA ให
ผลไดดีกวา NAA และยงัปราศจากพิษตกคาง รายงานที่เกี่ยวกับการใชออกซินในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพริก ไดแก  Cuenca et al. (1989) ชักนําตนออนของพริก C. annuum L. ใหเกิดแคลลัสได 
เมื่อเพาะเลีย้งบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม 2,4-D 1 มิลลิกรัมตอลิตร  Garciglia and Alejo 
(1990) ชักนําสวนไฮโปคอทิลของพริก C. annuum L. เกิดแคลลสัไดโดยใช 2,4-D 1.25x10-2 
มิลลิกรัมตอลิตร และ Sultanbawa and Phatak (1991) รายงานวา การนําปลายยอดของพริก C. 
annuum L. เล้ียงบนอาหารสตูร MS ที่เติม IBA 4.9x10-3 หรือ 9.8x10-3 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหปลาย
ยอดเกดิแคลลัสแตไมเกิดราก   
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ไซโตไคนิน เปนสารควบคุมการเจริญเตบิโตพืชที่สังเคราะหขึ้นไดเองไดแก 6-[4-hydroxy-
3-methyl-but-2-enylamino]purine (zeatin) และ N6–[2-isopentenyl]adenine (2ip) (Wareing and 
Phillips, 1981; Torres, 1989) และสามารถสังเคราะหขึ้นไดในหองปฏิบัติการ ไดแก 6-
furfurylamino purine (Kinetin)  6-benzyladenine (BA) หรือ benzylamino purine (BAP) N-benzyl-
9-[2-tetrahydropyranyl]adenine (PBA) (สมบุญ, 2535; Torres, 1989) ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื
นิยมใชไซโตไคนิน เพื่อกระตุนการแบงเซลล และชักนําใหเนื้อเยือ่พืชเกิดยอด ดังรายงานของ 
ดารนี (2536) ที่ทดลองชักนําการเกดิยอดของสวนปลายยอด ขอ และเมล็ดของพริกขี้หนูชนดิ C. 
frutescens L. และ C. annuum L. บนอาหารสูตร MS ที่เติม BAP 5 และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร ทุก
ช้ินสวนเกิดยอดหลายยอดไดดีกวาการใชไคเนติน อยางไรก็ตาม การใชไซโตไคนินในการเพาะ 
เล้ียงเนื้อเยื่อของพริก มักชักนําใหเกิดแคลลัสเกิดขึ้น เชน การรายงานของ Sultanbawa and Phatak 
(1991) ซ่ึงนําปลายยอดพรกิ C. annuum L. เล้ียงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 8.8x10-3 มิลลิกรัมตอ
ลิตร พบวา ปลายยอดเกิดแคลลัสแทนการเกิดยอด 

 
การใชออกซินรวมกับไซโตไคนินเพื่อกระตุนใหมกีารแบงเซลลและการเกิดอวยัวะตาง ๆ 

นั้นในบางครั้ง พบวา ใหผลที่ดีกวาการใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (Diaz et al., 1988) การชักนําให
เกิดยอด ราก หรือแคลลัสของชิ้นสวนทีน่ํามาเพาะเลี้ยง ขึ้นอยูกับสดัสวนของปรมิาณออกซินและ
ไซโตไคนินในอาหาร ถาอัตราสวนของออกซินตอไซโตไคนินสูง เนื้อเยื่อจะพัฒนาไปเปนราก 
หรือแคลลัส แตถาสัดสวนของออกซินตอไซโตไคนินต่ําเนื้อเยื่อจะพฒันาไปเปนยอด (ลิลล่ี, 2546) 
เชน Gunay and Rao (1982) ชักนําไฮโปคอทิลของ Solanum khasianum ใหเกิดยอดจํานวนหลาย
ยอดบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม IAA 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BAP ความเขมขน 1 
มิลลิกรัมตอลิตร  Uddin et al. (1988) รายงานวา เมื่อเพาะเลี้ยงใบมะเขือเทศบนอาหารที่เติม IAA 
5.7x10-3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ Kinetin 4.7x10-3 มิลลิกรัมตอลิตร   สามารถกระตุนใหเกิดยอดได 
นอกจากนี้ผลของการใหสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ยังมีความสมัพันธกับปริมาณของสารควบ 
คุมการเจริญเตบิโตที่อยูภายในเนื้อเยื่อดวย (ไพบูลย, 2524)   
 
11.  การเพิ่มจํานวนตนพริกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนตาง ๆ ของพริกในสภาพปลอดเชื้อ 
 
 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชเปนเทคนิคหนึ่งทีน่ํามาใชในการขยายพันธุพชื เปนวธีิการที่
ประหยดัเวลาในการสรางพชืตนใหมหรือเพิ่มปริมาณตนพืชไดคราวละจํานวนมากได โดยการนํา
ช้ินสวนของตนพืชที่ตองการหรือมาชักนําใหมีการเกิดยอดและรากใหม เกิดเปนตนพืชตนใหมที่
สมบูรณบนอาหารสังเคราะหในสภาพปลอดเชื้อ   
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Phillips and Hubstenberger (1985) ใชสวนไฮโปคอทลิ ใบเลี้ยง ขอที่มีใบเลี้ยงติดอยู และ
ปลายยอดของพริก C. annuum L. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม IAA 0.05 มลิลิกรัมตอลิตร 
รวมกับ BA 10 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา สามารถชักนําใหเกิดยอดได    นอกจากนีย้งัสามารถชักนํา
ใหช้ินสวนตาง ๆ เกิดแคลลัสไดเมื่อเล้ียงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร แต
ไมสามารถชักนําใหเกิดยอดจากแคลลัสได 
 

Liu et al. (1990) สามารถชักนําใหใบพริก C. annuum L. สายพันธุ bell pepper เกดิแคลลัส
ไดเมื่อเล้ียงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม IAA 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BAP 2.0 มิลลิกรัม
ตอลิตร และชักนําใบพรกิใหเกิดตนไดโดยตรงเมื่อเล้ียงบนอาหารที่เตมิ BAP 10 มิลลิกรัมตอลิตร 

 
Arroyo and Revilla (1991) ใชสวนไฮโปคอทิลและใบเลี้ยงของพริก C. annuum cvs. Pico 

และ Piquillo เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BAP 2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA 1 มิลลิกรัม
ตอลิตร พบวา สามารถชักนําใหเกดิยอดไดดี และสามารถชักนําใหเกิดรากไดดใีนอาหารสูตร MS ที่
เติม NAA 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IBA 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร  

 
Sultanbawa and Phatak (1991) ใชปลายยอดของพริกประดับ (ornamental pepper) มา

เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 8.8x10-3 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ไมสามารถชักนําใหเกิด
ยอดใหมได แตเกิดแคลลัสแทนและปลายยอดมีลักษณะโปงพอง นอกจากนีย้ังใชปลายยอดของ
พริกประดับมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่มีความเขมขนเพียงครึ่งเดียว พบวา 
สามารถกระตุนใหปลายยอดเกิดรากได 

 
ดารนี (2536) สามารถชักนําใหช้ินสวนใบ กานใบ และปลองของพริกขี้หนู (C. frutescen 

L.) เกิดแคลลสัไดปริมาณมาก เมื่อเพาะเลีย้งบนอาหารสงัเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA และ 2,4-D 
ที่ระดับความเขมขน 0.5 มลิลิกรัมตอลิตร และชักนําใหช้ินสวนปลายยอด ขอ และเมล็ดของพรกิ
ขี้หนูชนิด C. frutescen L. และ C. annuum L. สามารถเกิดยอดหลายยอดไดในอาหารสูตร MS ที่
เติม BAP 5 และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร 

 
Ebida and Hu (1993) ใชช้ินสวนของใบเลี้ยง ปลายยอด และไฮโปคอทิลของพริก C. 

annuum L. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BAP (NAA:BAP) ที่
ระดับความเขมขน 0.5:5  0.0:5 และ 0.1:10 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหช้ินสวนทั้ง 3 อยาง
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เกิดยอดไดดีทีสุ่ดตามลําดับ แตอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตสูตรดังกลาว ไมสามารถชัก
นําใหช้ินสวนรากเกิดยอดได  
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 
1.  เมล็ดพันธุพริก 
  

1.1 Capsicum annuum L. cultivar “CA365” 
1.2 C. baccatum L. accession number CA1297 
1.3 C. chinense Jacq. accession number CA1304 
จากศูนยวจิัยพชืผักเขตรอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 
 

2. วัสดุและอุปกรณในการปลูกพริก 
 
 2.1  ถาดเพาะและกระถางพลาสติกขนาด 12 นิ้ว 
 2.2 วัสดุปลูก ไดแก ดิน ขยุมะพราว ขี้เถาแกลบและปุยคอก อัตราสวน 1:1:1:1 

2.3 โรงเรือนมุงตาขาย 
 

3. วัสดุและอุปกรณในการผสมพันธุพริก 
 
 3.1 ปากคีบ 
 3.2 ดายไหมพรมและสําลี 

3.3 เอทิลแอลกอฮอล 70% 
3.4 ปายชื่อ 
 

4. วัสดุและอุปกรณในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 

4.1 หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 4.2 ตูเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ (laminar air flow cabinet) 

4.3 ปากคีบ มีดผาตัด บีกเกอร กระบอกตวง จานแกวและตะเกียงแอลกอฮอล 
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5. สารเคม ี
 

5.1  สารเคมีที่ใชสําหรับฟอกฆาเชื้อ ไดแก เอทิลแอลกอฮอล 70%  Tween-20  Chlorox  
 (6% a.i. sodium hypochloride) 

5.2  สารเคมีที่ใชสําหรับเตรียมอาหารสูตร Murashige and Skoog (1962)   
5.3 สารเคมีที่ใชสําหรับปรับคาความเปนกรด-เบส ไดแก 0.1 และ 1 N hydrochloric acid  

 (HCl)  0.1 และ 1 N potassium hydroxide (KOH) 
5.4 สารควบคุมการเจริญเตบิโต ไดแก ∝-naphthaleneacetic acid (NAA)  2,4-dichloro-  

     phenoxyacetic acid (2,4-D)  6-benzyladenine (BA) และ 6-furfurylamino purine  
     (Kinetin; Kin)   

 
6. เคร่ืองมือท่ีใชในการเตรียมอาหาร 
 
 6.1  เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง และ 4 ตําแหนง 
 6.2  เครื่องวัดความเปนกรด-เบส 
 6.3  กระบอกตวง บีกเกอร ไมโครปเปต และขวดแกวพรอมฝาปด 

6.4 หมอนึ่งความดันไอ (autoclave) และเครื่องกลั่นน้ํา 
 

 วิธีการ 
 
การเตรียมตนพอแมพันธุพริก 
 
 ทําการปลูกพริก C. annuum L. พันธุ CA365  C. baccatum L. หมายเลข CA1297 และ C. 
chinense Jacq. หมายเลข CA1304 โดยเพาะเมล็ดลงในถาดหลุมพลาสติกขนาด 72 หลุม ใชวัสดุ
เพาะประกอบดวย ปุยคอก:ขุยมะพราว:ขี้เถาแกลบ:ดิน ในอัตราสวน 1:1:1:1 เมื่อตนออนมีอายุ
ประมาณ 40-45 วัน หรือมใีบจริง 3-4 ใบ ทําการยายปลูกลงในกระถางขนาด 12 นิ้ว โดยใชวัสดุ
ปลูกในอัตราสวนเชนเดิม  ชนิดละ 10 กระถาง ใหน้าํและปุยอยางสม่ําเสมอ  ใชสารเคมีปองกัน
กําจัดโรคและแมลงตามความเหมาะสม จนกระทั่งพริกเริ่มมีการออกดอกจึงใชทําการศึกษา ดังนี้   
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การทดลองที่ 1  การศึกษาเทคนิคท่ีเหมาะสมในการชักนําให embryo ของพริก C. annuum L. 
(CA365)  C. baccatum L. (CA1297) และ C. chinense Jacq. (CA1304) เกิดการ
งอกเปนตนในสภาพปลอดเชือ้ 

 
 ทําการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการในการชักนําให embryo ของพริก C. annuum L. 
(CA365)  C. baccatum L. (CA1297) และ C. chinense Jacq. (CA1304) งอกเปนตนในสภาพปลอด
เชื้อ โดยใชเทคนิค ovary culture  ovule culture และ embryo culture  ดังนี้ 
 
 การทดลองที่ 1.1  การชักนําให embryo ของพริกงอกเปนตนดวยเทคนิค ovary culture  
  
 ทําการสุมเก็บผลพริกที่ผสมตัวเองของพรกิทั้ง 3 ชนิด ตามชวงอาย ุดงันี้ 5 10 และ 15 วัน
หลังการผสมเกสร มาลางทําความสะอาดดวยน้ําสบูแลวลางดวยน้ําสะอาด ฆาเชื้อขั้นแรกดวยการ
นําผลพริกจุมในเอทิลแอลกอฮอล 70% นาน 10-15 วินาที แลวแชผลในสารละลายคลอร็อกซ (6% 
a.i. sodium hypochloride) ที่ความเขมขน 0.6% โดยปรมิาตร ที่เติม Tween-20 ปริมาณ 1-2 หยด 
แลวนําเขาไปในตู laminar air flow cabinet โดยใช aseptic technique ลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อ
แลว 3 คร้ัง คร้ังละประมาณ 10 นาที จากนัน้ยายผลพริกลงในจานแกว แลวใชมดีตัดกานผลใหเหลือ 
1 ใน 2 สวน แลวนําดานกานผลปกลงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (1962) ที่เติมน้ําตาล
ซูโครส 3% โดยน้ําหนัก ปรับคา pH เทากบั 5.75 โดยใช 0.1 และ 1 N HCl หรือ KOH และเติมวุน 
Agar-Agar Powder (Pearl Mermaid®) 8 กรัม/ลิตร ที่ปราศจากการเตมิสารควบคุมการเจริญเติบโต 
ละลายอาหารใหเปนเนื้อเดยีวกันดวยไมโครเวฟ แลวบรรจุอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆาเชื้อที่ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 15 นาที นําขวดเพาะเลี้ยงที่มี ovary ทั้งหมดไปเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อที่ควบคุม
อุณหภูมิที ่ 25±2 องศาเซลเซียส ที่มีความเขมแสงประมาณ 28 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที เปน
เวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน และมืด 8 ช่ัวโมงตอวัน วางแผนการทดลองแบบ Completely Rondomized 
Design (CRD) ประกอบดวย 3 ส่ิงทดลอง คือ อายุของ ovary ที่นํามาเพาะเลี้ยงที่ 5 10 และ 15 วัน
หลังผสมเกสร (ผสมตัวเอง) แตละสิ่งทดลองทํา 10 ซํ้า ซํ้าละ 1 ovary  
 
 ทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสี การเพิ่มขนาดของ ovary ทุก 7 วันหลังเพาะเลี้ยง และ
บันทึกภาพ และถาหาก ovary มีการพัฒนาโดย ovary มกีารขยายขนาดใหนํา ovary นั้นมาทําการผา
ผลเพื่อนํา ovule มาเพาะเลี้ยงเพื่อชักนําใหเกิดเปนตนในอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่ปราศจากสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต ในสภาพการเพาะเลี้ยงเชนเดมิ และทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ 
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ovule หลังการเพาะเลี้ยง จํานวนวันหลังเพาะเลี้ยงจนงอกเปนตนออน จํานวนตนออนทีส่มบูรณและ 
ลักษณะของตนออน  
 
  การทดลองที่ 1.2  การชักนําให embryo ของพริกงอกเปนตนดวยเทคนิค ovule culture  
 
 ทําการสุมเก็บผลพริกที่ผสมตัวเองของพรกิทั้ง 3 ชนิด ตามชวงอายดุงันี้ 15 20 25 30 35 
และ 40 วันหลังการผสม มาทําการฆาเชื้อขั้นแรกเชนเดยีวกันกับขอ 1.1 แลวใชมีดผาครึ่งผลพริก
โดยไมใหใบมดีทําอันตรายตอ ovule ภายในผลพริก หลังจากนั้นใชปลายมีดตัด funiculus ใหชิด 
ovule ใหมากที่สุดแลวยาย ovule ในแตละชวงอายุมาวางบนอาหารสูตร Murashige and Skoog 
(1962) ที่ปราศจากการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเชนเดยีวกนักับขอ 1.1 แลวนําขวดเพาะ 
เล้ียงที่มี ovule ไปเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ควบคุมอุณหภูมิที ่ 25±2 องศาเซลเซียส ในที่มดื
เปนเวลา 7 วนั หลังจากนัน้จึงนําออกมาเพาะเลี้ยงตอในหองเพาะเลี้ยงที่มีแสงเชนเดียวกันกับในขอ 
1.1 วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบดวย 6 ส่ิงทดลอง  คือ อายุของ ovule ที่ 15 20 25 30 35 
และ 40 วนัหลังการผสม     แตละสิ่งทดลองทํา 5 ซํ้า ซํ้าละ 4 ovules 
 
 ทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ovule หลังการเพาะเลี้ยง จํานวน ovule ที่งอกเปนตน
บนอาหารสังเคราะห จํานวนตนออนที่งอกมีลักษณะสมบูรณ แลวนําไปคํานวณเปนเปอรเซ็นตการ
งอกเปนตน เปอรเซ็นตตนออนปกติ  และลักษณะของตนออนที่พบ  
 
 การทดลองที่ 1.3  การชักนําให embryo ของพริกงอกเปนตนดวยเทคนิค embryo culture  
 
 ทําการสุมเก็บผลพริกที่ผสมตัวเองของพรกิทั้ง 3 ชนิด ตามชวงอายดุงันี้ 35 40 45 และ 50 
วันหลังการผสม มาทําการฆาเชื้อขั้นแรกเชนเดยีวกันกบัขอ 1.1 แลวใชมีดผาผลพริกและใชปลาย
มีดตัด funiculus แลวยาย ovule ออกมาวางบนจานแกว หลังจากนั้นทําการผา ovule ภายใตกลอง
จุลทรรศนสเตอริโอเพื่อยาย embryo ออกมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (1962) 
ที่ปราศจากการเติมสารควบคุมการเจริญเตบิโตพืชเชนเดยีวกันกับขอ 1.1 แลวนําขวดเพาะเลี้ยงทีม่ี
embryo ไปเลีย้งในสภาพเชนเดียวกนักับในขอ 1.2 วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบดวย 4 
ส่ิงทดลอง คือ อายุของ embryo  ที่ 35 40 45 และ 50 วันหลังการผสม   แตละสิ่งทดลองทํา 5 ซํ้า ซํ้า
ละ 4 embryos  
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 ทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ embryo หลังการเพาะเลี้ยง  จํานวน embryo ที่งอกเปน
ตน จํานวนตนออนที่สมบูรณนําไปคํานวณเปนเปอรเซน็ตการงอกเปนตน เปอรเซน็ตตนออนปกติ 
และลักษณะของตนออน 
 
 เมื่อไดผลจากการทดลองที่ 1.1 1.2 และ 1.3 แลวนําผลของเทคนิคที่ทําให embryo 
ของพริกงอกเปนตนไดดีที่สุดไปใชในการทดลองที่ 2 ตอไป 
 
การทดลองที่ 2  การศึกษาชวงอายุของ embryo ชนดิ และปริมาณของสารควบคุมการเจริญเติบโต  

   พืชท่ีเหมาะสมในการชวยชีวิต embryo ของพริกลูกผสมขามชนิด 
  
  เมื่อพริกทั้ง 3 ชนิดเริ่มมกีารออกดอก ทําการผสมขามชนิดของพริกดวยเทคนคิ hand 
pollination ติดปายวันที่ทาํการผสมและชื่อคูผสมแขวนไวทีก่านดอก โดยทําการผสมขาม ดังนี ้
CA365 x CA1297 CA365 x CA1304 CA1297 x CA365 และ CA1304 x CA365 หลังจากนัน้ทํา
การเก็บผลพริกของคูผสมตาง ๆ  มาทําการเพาะเลี้ยงเพือ่ชักนําใหเกดิเปนตนโดยใชเทคนิคการชวย 
ชีวิต embryo แบบ ovule culture (จากการทดลองที่ 1) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD จัดสิ่ง
ทดลองแบบ 4x4x4 Factorial    จํานวน 5 ซํ้า ซํ้าละ 4 ovules  ดังนี ้
 
 ปจจัย A คือ อายุของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิด ประกอบดวย 4 ระดับ คือ 15 25  
35 และ 45 วนัหลังการผสม   
 ปจจัย B คือ ความเขมขนของ NAAในอาหารเพาะเลี้ยง ประกอบดวย 4 ระดับ คือ 0 0.01  
0.1 และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร  
 ปจจัย C คือ ความเขมขนของ kinetin (Kin) ในอาหารเพาะเลี้ยง ประกอบดวย 4 ระดบั คือ  
0 0.01 0.1 และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
 โดยเก็บผลพรกิในแตละอายมุาลางทําความสะอาด และฟอกฆาเชื้อดวยวิธีการเชนเดียวกับ
การทดลองที่ 1.2 จากนัน้ยายผลพริกลงในจานแกว แลวใชมีดผาครึ่งผลพริก หามทําอันตรายตอ   
ovule ของพริกโดยเด็ดขาด หลังจากนัน้ใชปลายใบมีดตัด funiculus ใหชิดกับ ovule และยาย ovule 
ที่สมบูรณของแตละอายไุปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (1962) ที่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช คือ ∝-naphthaleneacetic acid (NAA) รวมกับ 6-furfurylamino purine 
(Kin) ตามแผนการทดลอง โดยในอาหารแตละสูตรเติมน้ําตาลซูโครส 3% โดยน้ําหนัก ปรับคา pH 
เทากับ 5.75 โดยใช 0.1 และ 1 N HCl หรือ KOH และเตมิวุน Agar-Agar Powder (Pearl Mermaid®) 
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ปริมาณ 8 กรัม/ลิตร ละลายอาหารใหเปนเนื้อเดยีวกันดวยไมโครเวฟ แลวบรรจอุาหารลงในขวด
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆาเชื้อที่ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 
121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที นาํขวดเพาะเลี้ยงทั้งหมดไปเลีย้งในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่
ควบคุมอุณหภมูิที่ 25±2 องศาเซลเซียส ในที่มืดเปนเวลา 7 วัน หลังจากนั้นจึงนําออกมาใหไดรับ
แสงความเขมแสงประมาณ 28 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน และมดื 8 
ช่ัวโมงตอวัน 
 
 ทําการบันทึกผลหลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน ดังนี้ จํานวน ovule ที่งอก (ovule ที่มี
การเปลี่ยนแปลงโดยมีรากแทงออกมาหรอืมีใบเลี้ยงและใบจริง) จํานวนตนออนปกติ (ตนออนที่มี
ใบเลี้ยง หรือมีใบจริงเกดิขึ้น ลําตนตั้งตรง และมีรากยาว)  จํานวนตนออนผิดปกต ิ (ตนออนที่มแีต
ราก ไมมีการพัฒนาสวนของลําตน ใบเกดิเปนกระจุก) และนํามาคํานวณเปนเปอรเซ็นตการงอก
ของ ovule  เปอรเซ็นตตนออนปกติ  เปอรเซ็นตตนออนผิดปกต ิและลักษณะของตนออนที่พบ ดังนี้ 
 
 
 เปอรเซ็นตการงอกของ ovule =                                                               x 100 
                                                              
 
 
 เปอรเซ็นตตนออนปกต ิ        =                                                               x 100 
                          
                        
 
 เปอรเซ็นตตนออนผิดปกติ       =                                           x 100 
                                                              
         
 
 
 
 
 
 
 

  จํานวน ovule ที่งอก   
จํานวน ovule ทั้งหมด 

  จํานวนตนออนปกติ    
 จํานวน ovule ทั้งหมด     

จํานวนตนออนผิดปกต ิ
 จํานวน ovule ทั้งหมด 
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การทดลองที่ 3  การศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณตนออนของพริกลูกผสมขามชนดิในสภาพปลอดเชื้อ 
 
 จากการชวยชีวิต embryo ของพริกลูกผสมขามชนิด ซ่ึงมักไดจํานวนตนออนในสภาพ
ปลอดเชื้อคอนขางนอย และเปนวิธีการทีม่ีขั้นตอนและใชแรงงานคอนขางมากในการใหไดตนออน
ลูกผสมขามชนิดดังกลาว จึงเปนเหตุผลที่นํามาซึ่งการศึกษาการเพิ่มปริมาณตนออนของพริกลูก 
ผสมขามชนิดในสภาพปลอดเชื้อ โดยการนําตนออนของพริกลูกผสมขามชนิดที่ไดจากการทดลอง
ที่ 2 มาตัดเปนชิ้นสวน (explants) ตาง ๆ ดังนี้ 
 
 1.  ปลายยอด โดยตัดปลายยอดใหมีความยาวทอนละประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีใบ 2 ใบที่
ปลายยอด มีขอจํานวน 1 ขอ   
 2.  ขอและปลอง โดยตัดลําตนตั้งแตบริเวณเหนือขอที่ 2 นับจากปลายยอดลงมา ใหมีความ
ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร และมีตาหรือขอติดอยูจํานวน 1 ขอ โดยแตละขอใหตัดใบออก  
 3. แผนใบ โดยใชใบของขอที่ 2-3 นับจากปลายยอด  ตัดแผนใบใหเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส
ยาวดานละ 0.5 เซนติเมตร โดยตัดในสวนของโคนใบและปลายใบออกใหช้ินสวนที่ไดอยูในบริเวณ
ตรงกลางของใบ โดยใหมีเสนกลางใบติดอยู 

4.ไฮโปคอทิล โดยตัดจากสวนที่อยูเหนอืรากถึงสวนใตของใบเลี้ยงใหมีความยาวทอนละ
ประมาณ 1  เซนติเมตร  

 
 การทดลองที่ 3.1  การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืตอการชักนําใหเกิด  

  ยอดจากชิ้นสวนตาง ๆ ของตนออนพริกลูกผสมขามชนดิ 
 
  นําชิ้นสวนตาง ๆ ของตนออนพริกลูกผสมขางตน มาชักนําใหเกดิยอดโดยเพาะเลี้ยงบน
อาหารสังเคราะหสูตร Murashige and Skoog (1962) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเตบิโต คือ ∝-
naphthaleneacetic acid (NAA) ที่ความเขมขน 0 0.05 0.5 และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 6-
benzyladenine (BA)   ที่ความเขมขน 0 5 และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร   โดยในอาหารแตละสูตรเติม
น้ําตาลซูโครส 3% โดยน้ําหนัก ปรับคา pH เทากับ 5.75 โดยใช 0.1 และ 1 N HCl หรือ KOH และ
เติมวุน Agar-Agar Powder (Pearl Mermaid®) 8 กรัม/ลิตร ละลายอาหารใหเปนเนื้อเดยีวกันดวย
ไมโครเวฟ แลวบรรจุอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆาเชื้อที่
ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที แลวนําขวดเพาะเลี้ยงที่
มีช้ินสวนตาง ๆ ไปเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส และให
ไดรับความเขมแสงประมาณ 28 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน และมดื 8 
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ช่ัวโมงตอวัน วางแผนการทดลองแบบ CRD จัดสิ่งทดลองแบบ 4x3 Factorial จํานวน 10 ซํ้า ซํ้าละ 
1 ช้ินสวน   ประกอบดวย 
 

ปจจัย A คือ ความเขมขนของ NAAในอาหารเพาะเลี้ยง ประกอบดวย 4 ระดับ คือ 0 0.05  
0.5 และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปจจัย B คือ ความเขมขนของ BA ในอาหารเพาะเลี้ยง ประกอบดวย 3 ระดับ คือ 0 5 และ 
10 มิลลิกรัมตอลิตร    
 
 ทําการบันทึกการตอบสนองของชิ้นสวนพืช โดยบันทกึลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแตละ
ช้ินสวน การเกิดยอดใหม และการเกิดแคลลัส  ดังนี้ 
 
 1. จํานวนยอดตอช้ินสวนหลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 
              2.  ความยาวของยอด โดยวัดจากโคนถึงปลายยอดหลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วนั   

3. ลักษณะของยอด ไดแก สี รูปแบบการแตกยอดหลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 
 
 การทดลองที่ 3.2 การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตอการชักนาํใหเกิดราก  

    ของชิน้สวนยอดท่ีเกิดใหมของตนออนพริกลูกผสมขามชนดิ 
 
 ทําการตัดชิ้นสวนของยอดที่ไดจากการทดลองที่ 3.1 มาชักนําใหเกดิราก โดยเพาะเลี้ยงบน
อาหารสังเคราะหสูตร Murashige and Skoog (1962) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเตบิโต NAA ที่
ระดับความเขมขน   0 0.01 0.1 1 และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร โดยในอาหารแตละสูตรเติมน้ําตาล
ซูโครส 3% โดยน้ําหนัก ปรับคา pH เทากบั 5.75 โดยใช 0.1 และ 1 N HCl หรือ KOH และเติมวุน 
Agar-Agar Powder (Pearl Mermaid®) 8 กรัม/ลิตร ละลายอาหารใหเปนเนื้อเดยีวกนัดวยไมโครเวฟ 
แลวบรรจุอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆาเชือ้ที่ความดัน 15 
ปอนด/ตารางนิ้ว ที่อุณหภูม ิ121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที  นําขวดเพาะเลี้ยงที่มีช้ินสวนยอด
ไปเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ควบคุมอณุหภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส และใหไดรับความเขม
แสงประมาณ 28 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน และมืด 8 ช่ัวโมงตอวนั 
วางแผนการทดลองแบบ  CRD จํานวน 10 ซํ้า ซํ้าละ 1 ช้ินสวน    
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 ทําการบันทึกการตอบสนองของชิ้นสวนพืช โดยบันทกึลักษณะการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

1.  จํานวนรากตอช้ินสวนยอดหลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 
 2. ความยาวของราก โดยวดัจากโคนถึงปลายรากหลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน   

3. ลักษณะของราก ไดแก สี รูปแบบการแตกรากหลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 
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สถานที่และระยะเวลาในการทําการศึกษา 
  

สถานที่ทําการศึกษา 
 

แปลงทดลอง ศูนยวจิัยพืชผักเขตรอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
จังหวดันครปฐม    

 
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช  ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร กาํแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดันครปฐม 
 

ระยะเวลาทําการศึกษา 
 
 เร่ิมทําการศึกษาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 ส้ินสุดการทดลองเดือนกมุภาพันธ พ.ศ. 2548 
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 ผลและวิจารณ  
 
การทดลองที่ 1  การศึกษาเทคนิคท่ีเหมาะสมในการชักนําให embryo ของพริก C. annuum L. 

(CA365)  C. baccatum L. (CA1297) และ C. chinense Jacq. (CA1304) เกิดการ
งอกเปนตนในสภาพปลอดเชือ้ 

 
การทดลองที่ 1.1  การชักนําให embryo ของพริกงอกเปนตนดวยเทคนิค ovary culture 
 
เมื่อนํา ovary ที่ผสมตัวเองของพริกทั้ง 3 ชนิดที่อายุ 5 10 และ 15 วันหลังผสมเกสร  ที่ฟอก

ฆาเชื้อแลวมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจรญิเติบโตพืชเปน
เวลา 30 วัน พบวา ovary ของพริกทั้ง 3 ชนิด ไมมีการพัฒนาและไมมีการเจริญเตบิโตทั้งทางดาน
การขยายขนาดความกวางหรือความยาวของ ovary แตเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวหลังจาก
เพาะเลี้ยงเปนเวลา 3 วัน โดยเปลี่ยนจากสีเขียวไปเปนสีน้ําตาลถึงดํา   จากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับ
อาหารไปสูดานปลาย ovary (ดานบน) และ ovary จะมีลักษณะฉ่ําน้ํา (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) โดย 
ovary ที่มีอายุนอยกวาและมขีนาดที่เล็กกวา จะเกดิการเปลี่ยนแปลงเรว็กวา ovary ที่มีอายุมากกวา
หรือมีขนาดใหญกวา และเมื่อผา ovary หลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน พบวา ภายใน ovary 
จะมีน้ําอยูและ ovule มีสีน้ําตาลขนาดเล็กและลีบ (ตารางที่ 2)  

 
จากการที ่ ovary และ ovule ในการเพาะเลี้ยง ovary ไมสามารถเกิดการพัฒนาได อาจ

เนื่องมาจากการตัดและนํา ovary จากตนมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหโดยตรง ทําให ovule 
หรือเมล็ดออนภายใน ovary ไมไดรับสารอาหารที่จําเปนตอการเจรญิเติบโต ทําใหเกดิการขาด
สารอาหารตาง ๆ ที่จะไปเลีย้ง embryo ทําให ovule และ embryo หยดุการพัฒนาและตายไป การที่ 
embryo หยดุการพัฒนามีผลทําใหการสรางฮอรโมนพืชตาง ๆ เชน ออกซินไซโตไคนิน และ 
จิบเบอเรลลินที่จะไปกระตุนให ovary เกดิการเจริญและพัฒนาหยดุไปดวย (ลิลล่ี, 2546) การเจรญิ 
เติบโตและการขยายขนาดของ ovary จึงหยุดชะงกัลงและตายไปในที่สุด ทําให ovary เปลี่ยนเปนสี
น้ําตาล นอกจากนี้การที่ ovule และ ovary ไมสามารถเกิดการพัฒนาขึน้ไดนัน้ อาจเปนเพราะเหตผุล
บางประการ เชน สูตรอาหาร ชนิด และปริมาณของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ขนาดของ
ช้ินสวน อายุของ ovary และสภาพในการเพาะเลี้ยงอาจจะยังไมเหมาะสม ดังนั้น ovule จึงใชอาหาร
สะสมที่มีอยูภายใน ovary จนหมดไป ทาํใหเนื้อเยื่อของ embryo ovule และ ovary เปลี่ยนเปนสี
น้ําตาลและตายในที่สุด  
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 โดยปกติเทคนคิการเพาะเลีย้ง ovary นั้นเปนการนํา ovary ของดอกที่ไดรับการผสมเกสร
มาไมนานนกัมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหในสภาพปลอดเชื้อ ซ่ึงมักจะนํา ovary ที่มีอายุ
หลังจากการผสมเกสรเพียงไมกี่วนัมาเพาะเลี้ยง เนื่องจากในการผสมเกสรของพืชบางชนิด โดย 
เฉพาะการผสมขามดอกหรอื ovary มักจะเกิดการหลุดรวงอยางรวดเร็วในเวลาไมกี่วนัหลังผสม
เกสร ซ่ึงเปนระยะกอนที่ ovule หรือ embryo ที่อยูภายในจะพฒันาจนอยูในระยะที่สามารถนํามา
เพาะเลี้ยงได จึงจําเปนตองนํา ovary ที่ยงัออนอยูมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห เพื่อให ovule 
หรือ embryo สามารถพัฒนาตอไปไดจนถึงระยะทีน่ําไปเพาะเลี้ยง (Hu and Zanettini, 1995) แลวจงึ
คอยผาเอา ovule นั้นออกมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหอีกท ี เพื่อใหเกิดเปนตนออน นอกจากนี้
ในการเพาะเลีย้ง ovary ยังตองใชอาหารและสภาพการเพาะเลี้ยงทีค่อนขางเฉพาะเจาะจง ถึงจะ
ประสบผลสําเร็จ (Pierik, 1987; Sharma et  al., 1996) 
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ตารางที่ 1  ลักษณะการเปลีย่นแปลงของ ovary ของพริกทั้ง 3 ชนดิ หลังการเพาะเลี้ยงบนอาหาร 
  สังเคราะหสูตร MS  เปนเวลา 30 วัน   

 
ชนิด อายุ  

(วันหลังผสม) 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

C. annuum L. 
(CA365) 

5 ovary เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับอาหาร 
จนกระทั่งเปนสีน้ําตาลทั้ง ovary และมีลักษณะฉ่ําน้ํา   

 10 ovary เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับอาหาร
จนกระทั่งเปนสีน้ําตาลทั้ง ovary และมีลักษณะฉ่ําน้ํา   

 
 
 

15 ovary เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับอาหาร
จนกระทั่งเปนสีน้ําตาลทั้ง ovary และมีลักษณะฉ่ําน้ํา   

C. baccatum L. 
(CA1297) 

5 ovary เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับอาหาร
จนกระทั่งเปนสีน้ําตาลทั้ง ovary และมีลักษณะฉ่ําน้ํา   

 10 ovary เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับอาหาร
จนกระทั่งเปนสีน้ําตาลทั้ง ovary และมีลักษณะฉ่ําน้ํา   

 
 
 

15 ovary เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับอาหาร
จนกระทั่งเปนสีน้ําตาลทั้ง ovary และมีลักษณะฉ่ําน้ํา   

C. chinense Jacq. 
(CA1304) 

5 ovary เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับอาหาร
จนกระทั่งเปนสีน้ําตาลทั้ง ovary และมีลักษณะฉ่ําน้ํา   

 10 ovary เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับอาหาร
จนกระทั่งเปนสีน้ําตาลทั้ง ovary และมีลักษณะฉ่ําน้ํา   

 15 ovary เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจากดานขัว้ผลที่สัมผัสกับอาหาร
จนกระทั่งเปนสีน้ําตาลทั้ง ovary และมีลักษณะฉ่ําน้ํา 
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ภาพที่ 1  ลักษณะของ ovary พริกที่อายุ 15 วันหลังผสมเกสร จากการเพาะเลี้ยง ovary (ovary 
culture) เปนเวลา 30 วัน  บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่อุณหภูมิ 25±2  ํC ความเขม 
แสงประมาณ 28 µmol/m2/s  เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน     
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ตารางที่ 2  ลักษณะการเปลีย่นแปลงภายใน ovary ของพริกทั้ง 3 ชนดิ หลังจากเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะหสูตร MS เปนเวลา 30 วัน ทีอุ่ณหภูมิ 25±2  ํC ความเขมแสงประมาณ 28 
µmol/m2/s  เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน   

 
ชนิด อายุ (วนัหลังผสม) ลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

C. annuum L. 
(CA365) 

5 ภายใน ovary  มีน้ําเล็กนอย และ ovule มีสีน้ําตาล
ขนาดเล็กลีบ ฉ่ําน้ํา  

 10 ภายใน ovary  มีน้ําเล็กนอย และ ovule มีสีน้ําตาล
ขนาดเล็กลีบ ฉ่ําน้ํา  

 
 

15 ภายใน ovary  มีน้ําเล็กนอย และ ovule มีสีน้ําตาล
ขนาดเล็กลีบ ฉ่ําน้ํา  
 

C. baccatum L. 
(CA1297) 

5 ภายใน ovary  มีน้ําเล็กนอย และ ovule มีสีน้ําตาล
ขนาดเล็กลีบ ฉ่ําน้ํา  

 10 ภายใน ovary  มีน้ําเล็กนอย และ ovule มีสีน้ําตาล
ขนาดเล็กลีบ ฉ่ําน้ํา  

 
 

15 ภายใน ovary  มีน้ําเล็กนอย และ ovule มีสีน้ําตาล
ขนาดเล็กลีบ ฉ่ําน้ํา  
 

C. chinense Jacq. 
(CA1304) 

5 ภายใน ovary  มีน้ําเล็กนอย และ ovule มีสีน้ําตาล
ขนาดเล็กลีบ ฉ่ําน้ํา  

 10 ภายใน ovary  มีน้ําเล็กนอย และ ovule มีสีน้ําตาล
ขนาดเล็กลีบ ฉ่ําน้ํา  

 
 

15 ภายใน ovary  มีน้ําเล็กนอย และ ovule มีสีน้ําตาล
ขนาดเล็กลีบ ฉ่ําน้ํา  
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การทดลองที่ 1.2  การชักนําให embryo ของพริกงอกเปนตนดวยเทคนิค  ovule culture 
 

เมื่อนําผลพริกที่ผสมตัวเองของพริกทั้ง 3 ชนิดที่มีอายุ 15 20 25 30 35 และ 40 วันหลังผสม
เกสร ที่ทําการฟอกฆาเชื้อแลวมาผาผลและนํา ovule มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่
ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช หลังจากการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน พบวา ovule ของ
พริกทั้ง 3 ชนิดที่อายุ 35 และ 40 วนัหลังผสมเกสร สามารถงอกเปนตนออนปกติได โดยพรกิ 
CA365 ที่มีอายุ 40 วันหลังการผสมเกสร สามารถงอกเปนตนออนไดดีที่สุดเทากับ 40 เปอรเซ็นต 
รองลงมาคือ อายุ 35 วนัหลังการผสมเกสร เทากับ 25 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับพริก CA1297 และ 
CA1304 ที่ ovule ที่มีอายุ 40 และ 35 วันหลังผสมเกสร สามารถงอกเปนตนออนปกติได เทากับ 20  
15 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 2) จะเห็นวา พริกแตละพนัธุมี
เปอรเซ็นตการงอกของ ovule แตกตางกันตามอายหุลังผสมเกสร ซ่ึงอาจเปนเพราะสายพันธุหรือ
ชนิดของพริกที่ตางกัน มีผลตอการชักนําให ovule พริกเกิดการงอกไดแตกตางกันตัวอยาง เชน 
เดือนรุง (2544) เพาะเลี้ยง ovule พริกลูกผสมขามชนิดระหวาง C. chinense Jacquin. พันธุ PBC932 
กับ C. annuum L. พันธุ CA365 มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคมุ
การเจริญเติบโตพืช พบวา ovule ที่เกดิจากการผสมขามชนิดที่อาย ุ 20 วันหลังผสมเกสร เทานั้น 
สามารถงอกและพัฒนาเปนตนออนได และสังเกตไดวาอายุของ ovule ที่งอกไดดีนั้นอยูประมาณ 
35-40 วนัหลังผสมเกสร อาจเนื่องมาจาก ovule ในระยะดังกลาว มีการพัฒนาจนเกือบถึงระยะ 
mature หรือมีการสะสมของสารอาหารที่เพียงพอตอการงอกของเมล็ดแลว  แตอยางไรก็ตามยัง
พบวา  เปอรเซ็นตการงอกยงัต่ําอยู อาจเปนเพราะการพกัตัวของเมล็ดที่มีสาเหตุมาจากตัว embryo ที่
ยังเจริญไมเต็มที่จะตองใชเวลาอีกสักระยะหนึ่ง จึงนํามาเพาะใหงอกได หรือยังมีสาร ABA ที่ยับยั้ง
การงอกของเมล็ดอยู (Mayer and Poljakoff-Maber, 1982) จึงทําใหม ี ovule บางสวนยังไมสามารถ
งอกได 
 

สวน ovule พริกที่มีอายุ 15 20 25 และ 30 วันหลังผสมเกสร ของพริกทั้ง 3 ชนิด ไม
สามารถเกิดการงอกไดเลย แตมีการเปลี่ยนแปลงของ ovule จากสีขาวเปนสีน้ําตาลและดํา และบาง 
ovule ยังคงมสีีเหลือง บวมพอง แตไมงอก (ภาพที่ 3) ซ่ึงสอดคลองกับงานของ ธนาพร (2524) ที่ทํา
การเพาะเลีย้งเมล็ดมะเขือพนัธุตาง ๆ จากผลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญบนอาหาร
สังเคราะหสูตร MS พบวา เมล็ดจากผลขนาดเล็กและกลางมีเปอรเซ็นตการงอกต่ํากวาเมล็ดจากผล
ขนาดใหญ ซ่ึงมีอายุมากกวาผลขนาดเล็กและกลาง แตยังไมพบในรายงานในเมล็ดพริก และ
การศึกษาของ ศศิธร (2536) ที่ทําการเพาะเลี้ยงเมล็ดออนของถั่วเหลืองพันธุนครสวรรค 1 ที่มีอายุ 6  
9 และ 12 วัน บนอาหารสูตร EA และ EB พบวา เมล็ดออนของถั่วเหลืองไมสามารถงอกเปนตนได 
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แสดงใหเห็นวา อายุของ ovule มีผลตอการงอกเปนตนนั่นเอง Obendorf et al. (1979) รายงานวา 
การเจริญเติบโตของเมล็ดในการเพาะเลีย้งนั้น ขึ้นอยูกับระยะพัฒนาของเมล็ดที่นํามาเพาะเลี้ยง ถา
เมล็ดมีขนาดใหญจะสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาเมล็ดที่มีขนาดเล็ก เมล็ดที่พัฒนาถึงระยะ mature 
สามารถงอกไดประมาณ 80% อาจเนื่องมาจาก ovule ที่มีอายุนอยเกินไป  embryo  ภายใน ovule ยัง
มีการพัฒนาทีไ่มสมบูรณพอหรือยังมีการพฒันาไมเต็มที่ การสะสมอาหารยังไมเพยีงพอตอการงอก 
หรือเนื่องมาจากปริมาณสาร ABA ที่ยังมีอยูมากใน ovule หรือเมล็ดที่ยังออนอยูจึงยบัยั้งการงอกไว 
(McGlasson and Adato, 1976; Leopold and Kriedemann, 1979; Mayer and Poljakoff-Maber,  
1982 )  ovule ที่ยังออนอยูจึงไมสามารถงอกเปนตนได  
 
 เทคนิคการเพาะเลี้ยง ovule นั้นสามารถใชกับ ovule ที่มีการพัฒนาไดระยะหนึ่งแลว แตไม
สามารถพัฒนาเปนเมล็ดที่สมบูรณไดในสภาพปกติธรรมชาติ เนื่องจากอาจเกดิการแทงตาย ดังนัน้
ถานํา ovule ในระยะที่เหมาะสมกอนทีจ่ะเกดิการแทงหรือตายไป มาทําการเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห จึงมีโอกาสชักนําให ovule นั้นเกิดการพัฒนาตอจนกระทั่งเกิดการงอกเปนตนได และ
วิธีการนี้เปนวธีิการที่ไมมีการแยกเอาสวนของผนัง ovule ที่ชวยปองกนัอันตรายใหกับ embryo และ
เอนโดสเปรมที่ชวยในการพฒันาของ embryo ในระยะแรกออกไป จึงชวยในการพัฒนาและการ
งอกของ ovule เปนตนออนไดดีขึ้น (Pierik, 1987) นอกจากนีว้ิธีการ ovule culture ยงัเปนวิธีการที่
ไมยุงยากในการปฏิบัติดวย อยางไรก็ตาม วิธีการ ovule culture อาจจะไมประสบความสําร็จในการ
ชักนําใหเกดิตนออน ถาหากเนื้อเยื่อของ ovule หรือเอนโดสเปรมมีกลไกขัดขวางการพัฒนาของ 
embryo (Bridgen, 1994a) 
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ตารางที่ 3  เปอรเซ็นต ovule ที่งอก และเปอรเซ็นตตนออนปกติ หลังการเพาะเลีย้ง ovule ของพริก 
  ทั้ง 3 ชนิดทีอ่ายุตาง ๆ บนอาหารสังเคราะหสูตร MS เปนเวลา 30 วนั 

 
ชนิด อายุ 

(วันหลังผสม) 
จํานวน
ovule  

ที่งอก (%) 

 จํานวน
ตนออน
ปกติ (%) 

ลักษณะของตนออน 

15 0 0 
20 0 0 
25 0 0 
30 0 0 

     ovule ที่มีอายุ 15-30 วันหลัง 
       ผสมเกสร เปลี่ยนเปนสนี้ําตาล 
       และดําบาง ovule มีลักษณะ 
       บวมพอง 

35 25 25       ตนออนปกต1ิ/ 

C. annuum L. 
(CA365) 

40 40 40       ตนออนปกติ 
 

15 0 0 
20 0 0 
25 0 0 
30 0 0 

     ovule ที่มีอายุ 15-30 วันหลัง 
        ผสมเกสร เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล 
        และดําบาง ovule มีลักษณะ 
        บวมพอง 

35 20 20         ตนออนปกติ 

C. baccatum L. 
(CA1297) 

40 15 15         ตนออนปกติ 
 

15 0 0 
20 0 0 
25 0 0 
30 0 0 

      ovule ที่มีอายุ 15-30 วันหลัง 
         ผสมเกสร เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล 
         และดําบาง ovule มีลักษณะ 
         บวมพอง 

35 10 10         ตนออนปกติ 

C. chinense Jacq.  
(CA1304) 

40 20 20         ตนออนปกติ 
 
หมายเหตุ  ตนออนปกติ คอื ตนออนที่ประกอบดวยใบเลี้ยง 1 คู มียอดและใบจรงิ 1 ใบขึ้นไป  
                    ลําตนตั้งตรง มีรากยาว 
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ภาพที่ 2  ลักษณะตนออนของพริกที่มีลักษณะปกติ หลังการเพาะเลีย้ง ovule (ovule culture) ของ  

  พริก (CA365) ที่อาย ุ35 (a) และ 45 (b) วนัหลังผสมเกสร บนอาหารสังเคราะหสูตร MS  
  เปนเวลา 30 วัน 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3  ลักษณะ ovule ของพริกที่ไมเกดิการงอก หลังการเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS 

เปนเวลา 30 วนั 
 
 
 

  a b 



 
       

37

การทดลองที่ 1.3  การชักนําให embryo ของพริกงอกเปนตนดวยวิธีการ embryo culture 
 

เมื่อนําผลพริกที่ผสมตัวเองของพริกทั้ง 3 ชนิดที่อายุ 35 40 45 และ 50 วันหลังผสมเกสร   
มาฟอกฆาเชื้อแลวผาภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอและตัดเอา embryo ออกจาก ovule มาเพาะ 
เล้ียงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเตบิโตพืช พบวา embryo ของ
พริก CA365 ที่อายุ 45 และ 50 วันหลังการผสมเกสร สามารถพัฒนาและงอกเปนตนออนไดเทากับ 
5 เปอรเซ็นต ในทั้ง 2 อายุ แตเปนตนออนที่มีลักษณะผิดปกติทั้งหมด โดยมีลักษณะยอดเปนกระจุก 
และไมมีลําตน (ตารางที่ 4 และภาพที่ 4) สวน embryo ของพริก CA1297 และ CA1304  ทุกชวงอายุ
ไมสามารถพัฒนาและงอกเปนตนออนไดเลย  แตพบการเปลี่ยนแปลงของ embryo ของพริกทั้ง 2 
ชนิดจากที่มีสีขาวจะเปลี่ยนเปนสีดําและตายไป (ตารางที่ 4) ซ่ึงอาจเกดิจากการที่ embryo ไดรับการ
กระทบกระเทอืนและเกิดความบอบช้ําจากการผาเอา embryo ออกจาก ovule เปนผลทําให embryo 
ไมสามารถพัฒนาเปนตนออนได ดังที่ Bhojwani and Razdan (1983) กลาววา ปจจัยที่สําคัญในการ
เพาะเลี้ยง embryo ใหเจริญเปนตนไดนั้นขึน้อยูกับการแยก embryo ออกมาจากเมล็ด โดยไมไดรับ
อันตราย นอกจากนี้สาเหตุอ่ืนที่ทําให embryo ไมเกดิการงอกไดแก องคประกอบของอาหารที่ใชใน
การเพาะเลีย้ง  และวิธีการที่ใชอาจยังไมเหมาะสมตอการพัฒนาของ embryo ซ่ึงการชวยชีวติ 
embryo ใหประสบผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงแตกตางกันไปใน
แตละพืช หรืออาจเกิดจาก embryo ยังมีการพัฒนาที่ยังไมสมบูรณพอที่จะเกดิการงอกได จึงจําเปนที่
จะตองใชอาหารเพาะเลี้ยง และสภาพแวดลอมในการเพาะเลี้ยงที่เฉพาะเจาะจง เพือ่ให embryo 
สามารถเจริญและพัฒนาตอไปได (Bhojwani and Razdan, 1983; Ramming, 1983; Sharma et  al., 
1996)   

 
อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยง embryo บนอาหารสังเคราะหโดยตรง สามารถชักนําใหเกดิ

การงอกเปนตนที่สมบูรณไดในบางพืช  ซ่ึงอาจจะเกดิจากปจจัยตาง ๆ ที่ใชในการเพาะเลี้ยง เชน 
สูตรอาหาร องคประกอบตาง ๆ ภายในอาหารสังเคราะหที่ใชในการเพาะเลี้ยง ทั้งชนิดและปริมาณ
ของสารควบคุมการเจริญเตบิโตพืช ปริมาณวุนและน้ําตาลมีความเหมาะสม (Bridgen, 1994a) ดังที่ 
Asano (1981) ไดนํา embryo ขนาด 0.3-0.4 มิลลิเมตร ของลูกผสมระหวางพืชตางชนิดในสกุล 
Lilium มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่มีน้ําตาลซูโครส 6 เปอรเซ็นต พบวา embryo 
สามารถเจริญเติบโตคลายกับการเพาะเมลด็ได 

 
 เทคนิคการเพาะเลี้ยง embryo โดยวิธี embryo culture มักจะใชในกรณีที่ embryo มีการ
พัฒนาไปไดเกอืบสมบูรณและมีขนาดใหญ และใชกับพืชที่เมล็ดพันธุมีปญหาการพักตัวของเมลด็ 
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ดังนั้นการตดัแยกเอาสวนของ embryo ออกจากองคประกอบอื่น ๆ ของเมล็ดมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะหภายใตสภาพปลอดเชื้อ จะทําให embryo มีโอกาสในการเจริญและพัฒนาเปนตนไดบน
อาหารสังเคราะห อยางไรกต็ามขั้นตอนการตัดแยก embryo จะตองระมัดระวังไมให embryo ไดรับ
การกระทบกระเทือนมากเกนิไป หรือเกิดบาดแผล เพราะหาก embryo เกิดบาดแผลเพียงเล็กนอย 
embryo นั้นอาจตายไดทันท ี แลวพืชบางชนิด embryo มีขนาดเล็กเกินกวาที่จะมองเห็นชัดเจนได
ดวยตาเปลา จงึจําเปนตองตดัแยก embryo ภายใตกลองจุลทรรศน (Pierik, 1987; Sharma et al., 
1996) 

 
ดังนั้นจากการศึกษาการนําเทคนิค ovary culture ovule culture และ embryo culture มา ใช

ในการชวยชีวติ embryo ของพริก พบวา เทคนิค ovary culture และ embryo culture นั้นไมสามารถ
ชักนําให embryo ของพริกทั้ง 3 ชนดิ ใหพัฒนาไปเปนตนออนได ซ่ึงอาจจะเกดิจากสาเหตุตาง ๆ 
ดังที่กลาวมาขางตน แตการใชเทคนิค ovule culture นั้นสามารถชักนําให embryo ภายใน ovule ที่
นํามาเพาะเลี้ยงงอกเปนตนออนไดดีที่สุด  จึงนําเทคนิคการเพาะเลี้ยง ovule (ovule culture) ไปใชใน
การทดลองที่ 2 ตอไป  
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ตารางที่ 4  ลักษณะการเปลี่ยนแปลง embryo ของพริกทั้ง 3 ชนิดบนอาหารสังเคราะหสูตร MS หลัง 
  การเพาะเลีย้งเปนเวลา 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

ชนิด อายุ 
(วันหลังผสม) 

จํานวน ovule  
ที่งอก (%) 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

35 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 
40 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 
45 5  Embryo บางสวนพัฒนาเปนตนออน

ผิดปกติ มีราก แตไมมีลําตน และ
สวนใหญ embryo จะตายไป 

C. annuum L. 
(CA365) 
 
 

50 5  Embryo บางสวนพัฒนาเปนตนออน
ผิดปกติ ใบเปนกระจกุ ไมมลํีาตน 
และสวนใหญ embryo จะตายไป 
 

35 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 
40 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 
45 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 

C. baccatum L. 
(CA1297) 
 
 50 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 

 
35 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 
40 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 
45 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 

C. chinense Jacq. 
(CA1304) 

50 0  Embryo เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและดํา 
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ภาพที่ 4   ลักษณะตนออนที่ผิดปกติจากการเพาะเลีย้ง embryo (embryo culture) ของพริก CA365 ที่

อายุ 50 วันหลังผสมเกสร บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่อุณหภูมิ 25±2  ํC ความเขมแสง
ประมาณ 28 µmol/m2/s  เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน   
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การทดลองที่ 2  การศึกษาชวงอายุของ embryo ชนดิ และปริมาณของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชท่ีเหมาะสมในการชวยชวิีต embryo ของพริกลูกผสมขามชนดิ 

 
จากการศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง embryo พริก พบวา การใชเทคนิค ovule 

culture สามารถชักนําให ovule ของพริกเกิดการงอกเปนตนไดดีที่สุด จึงนําเทคนิคดังกลาว มาใช
ในการทดลองที่ 2 เพื่อศึกษาวิธีการชวยชีวิตของ embryo ที่เกิดจากการผสมขามชนิด โดยทําการ
ผสมเกสรพริกขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304 และ CA365 x CA1297 และผสมสลับพอแม
รวมทั้งหมด 4 คูผสม  พบวา มีเพยีง 3 คูผสม ที่ ovule มีการพัฒนาจนถึงระยะที่สามารถนํามา
ทําการศึกษาการชวยชีวิต embryo ได โดยคูผสม CA1297 x CA365 พบวา ovule ไมมีการพัฒนา ซ่ึง 
ovule จะมีลักษณะลีบและฝอกอนถึงระยะที่จะนํามาศึกษาการชวยชีวติ ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุได
หลายประการไดแก ไมเกิดการปฏิสนธิหรือเกิดการปฏสินธิโดยสเปรมนิวเคลียสกับไขผสมเขากัน
แลวแตไซโกตไมสามารถพัฒนาตอไปได ทําให embryo เกิดการตายหรือแทงและสลายตัวไป หรือ
การพัฒนาที่ผิดปกติของเอนโดสเปรม ซ่ึงเปนแหลงอาหารของ embryo (Miah et al., 1991) ทําให 
embryo ไมสามารถพัฒนาหรือมีชีวิตอยูรอดไดหรืออาจเกิดความเขากนัไมไดระหวางเอนโดสเปรม
กับ embryo ทําใหทั้งคูไมสามารถอยูรอดได หรือทั้งคูสามารถพัฒนาไปไดแตระบบลําเลียงสาร 
อาหารตาง ๆ ไมสามารถถูกลําเลียงเขาไปเลี้ยง embryo ได (พรพิมล, 2533; Hadley and Openshaw, 
1980; Rhagavan, 1984; Agrawal, 1998) จึงทําให ovule มีลักษณะลีบและฝอไมสามารถพัฒนาเปน
เมล็ดที่สมบูรณได ดังที่ Sitch (1990) รายงานวา การผสมพันธุพืชตางชนิดหรือตางจีโนมกันนั้น
มักจะพบวา ไมมีการพัฒนาของ embryo และเอนโดสเปรม โดยเอนโดสเปรมจะลีบฝอและสลายไป 
ทําให embryo ตายไปในที่สุด อยางไรก็ตามระดับของความเขากันไดและการอยูรอดขึ้นอยูกับชนดิ
ของคูผสมดวย 

 
จากการนํา ovule ของผลพริกที่เกิดจากการผสมขามที่มีการพัฒนาทั้ง 3 คูผสมที่เหลือ คือ 

CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่มีอายุ 15 25 35 และ 45 วนัหลัง
ผสมเกสร มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ความเขมขน 0 0.01 0.1 และ 1 
มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ Kinetin (Kin) ความเขมขน 0 0.01 0.1 และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อ
พิจารณาปจจัยในเรื่องอายุของ ovule พบวา  อายุของ ovule หลังการผสมเกสรที่แตกตางกันทั้ง 3 
คูผสม มีอิทธิพลตอเปอรเซ็นตการงอกของ ovule เปอรเซ็นตตนออนปกติ และเปอรเซ็นตตนออน
ผิดปกติ บนอาหารสังเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ  โดย ovule ที่มีอายุ 45 วันหลัง
ผสมเกสร มีเปอรเซ็นตการงอกไดดีที่สุดเทากับ 15.63 14.69 และ 6.56 เปอรเซ็นต ในคูผสม  
CA365 x CA1297 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1304 ตามลําดับ (ตารางที่ 5) ซ่ึงผลที่ไดใน
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การศึกษาในครั้งนี้แตกตางจากการศึกษาของ เดือนรุง (2544) ที่การศึกษาอายทุี่เหมาะสมของ 
embryo พริกลูกผสมขามชนิดระหวาง C. chinense Jacquin. พันธุ PBC932 กับ C. annuum L. พันธุ 
CA365 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยง ovule พบวา embryo 
พริกลูกผสมขามชนิดที่อาย ุ 20 วันหลังผสมเกสร สามารถงอกและพัฒนาเปนตนออนได  และ
AVRDC (1999a) ไดศึกษาการผสมขามชนิดระหวาง C. annuum L. พนัธุ PBC66 และ C. baccatum 
พันธุ PBC81 แลวนํา embryo ลูกผสมที่มีอายุตางกันมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่
ดัดแปลงโดยการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยง ovule พบวา embryo ที่มี
อายุอยูในชวง 31-40 วันหลังผสมเกสร สามารถงอกเปนตนไดดีที่สุดในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรและ GA3 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร โดยคิดเปน
เปอรเซ็นตการงอกได 88 เปอรเซ็นต ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้ อาจเกิดจากอิทธิพลของตนพอและ
ตนแม (maternal effect) ชนิดและปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ใชในการศึกษาที่ตางกนั ซ่ึง
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนอาจจะมีอิทธิพลตอการงอกของ embryo จึงทําให embryo มีการตอบสนอง
ที่ตางกัน อีกทั้งอาจเนื่องมาจากวา ovule ที่อายุดังกลาวมีการพัฒนาไปจนถึงระยะที่ปลอดภัย มกีาร
สะสมอาหารและสารตาง ๆ ที่จําเปนตอการอยูรอดของ embryo จนสามารถมีชีวิตอยูรอดไดและ
งอกเปนตนได เมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม ดังนั้น เมื่อนํา ovule มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห 
embryo จึงสามารถเจริญและพัฒนาตอไปจนงอกเปนตนออนบนอาหารสังเคราะหได แตถาไมนํา 
มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห จะทําให embryo ดังกลาวเกดิการแทงตายไปในระยะตอมา ซ่ึง
สังเกตไดจากการไมติดเมลด็และการลีบและฝอของเมล็ด 

 
ขณะที่ ovule จากผลพริกที่มีอายุ 15 25 และ 35 วนัหลังผสมเกสร  ของทั้ง 3 คูผสม  

สามารถงอกเปนตนได เฉพาะ ovule ของคูผสม CA365 x CA1297 ที่มีอายุ 15 วันหลังผสมเกสร ซ่ึง
มีการงอกเปนตนได 1.25 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 5) สวน ovule ที่อายุอ่ืน ๆ ของพริกทั้ง 3 คูผสม ไม
สามารถงอกเปนตนไดเลย สาเหตุที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะ embryo และเอนโดสเปรมยังมีการ
พัฒนาที่ไมสมบูรณพอ การสะสมอาหารยงัไมเพียงพอตอการงอก หรือ embryo ยังอยูในระยะที่ไม
สามารถพัฒนาตอบนอาหารสังเคราะห หรือเนื่องมาจากปริมาณของสาร ABA ที่ยังมีอยูมากใน 
ovule หรือเมล็ดที่ยังออนอยู เชน ในเมล็ดมะเขือเทศที่มีการพักตวัของเมล็ดเกิดขึ้นในชวงที่เมล็ด
กําลังพัฒนานัน้มีสาเหตุมาจาก ABA ที่มีอยูทั้งใน embryo และเอนโดสเปรม (Groot and Karssen, 
1992) จึงสงผลทําใหเกดิการยับยั้งการงอกไว (McGlasson and Adato, 1976) ดังนัน้ ovule ที่อายุ
ดังกลาว จึงไมสามารถงอกเปนตนได  
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เมื่อพิจารณาปจจัยความเขมขนของ NAA ในอาหารสังเคราะห พบวา ความเขมขนของ 
NAA ในอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่ใชในการเพาะเลี้ยง ovule ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
เปอรเซ็นตการงอกเปนตนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติ โดย ovule ทั้ง 3 คูผสม มี
เปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดีในอาหารทีไ่มเติม NAA เทากับ 6.88  6.88 และ 4.69 เปอรเซ็นต ใน
คูผสม CA365 x CA1297  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1304 ตามลําดับ (ตารางที่ 5) และ
อาหารที่มี NAA ความเขมขนเพิ่มสูงขึ้น มีผลทําให ovule มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนลดลง และทาํ
ใหเปอรเซ็นตตนออนผิดปกติเพิ่มขึ้น  ซ่ึงสวนใหญจะมลัีกษณะที่ ovule มีการแทงรากออกมาแตไม
มีการแทงยอดออกมาหรือทําให ovule เกิดการงอกไดชา (ภาพที่ 5) ซ่ึงอาจเกิดจากปรมิาณ NAA ที่ 
ovule ไดรับนัน้ไมเหมาะสมตอการพัฒนาและการงอกเปนตน เนื่องจาก ovule เปนแหลงสําคัญของ
การสรางออกซินอยูแลว  และเมื่อนํามาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะหที่มีการใหออกซินลงไปดวย 
จึงทําใหปริมาณออกซินที ่ ovule ไดรับอาจจะไมเหมาะสมตอการงอกและการพฒันาของตนออน 
สงผลใหเกิดการงอกที่ผิดปกติหรืองอกไดชา ซ่ึงในการงอกของรากนั้นเนื้อเยื่อพืชตองการออกซิน 
ความเขมขนสูงปริมาณหนึ่ง เพื่อชักนําใหเกิดจดุกําเนิดราก แตหลังจากนั้นเนื้อเยื่อตองการออกซิน 
ความเขมขนต่าํหรือไมตองการเลย (ในอาหาร) เพื่อใหรากมีการเจรญิและพัฒนาของรากที่ปกติ
ออกมา (ลิลล่ี, 2546)  ดังเชนที่พบในสูตรอาหารที่มีปริมาณออกซินสงูที่ทําให ovule งอกไดแตการ
เจริญเติบโตหยุดชะงกัลง เนื่องจากความเขมขนที่สูงไป ดังที่พีรเดช (2537) กลาววา การใช NAA 
และ Kin ในความเขมขนที่เหมาะสมสามารถกระตุนการงอกหรือการเกิดรากได แตถาใชสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในความเขมขนที่สูงเกินไปเพียงเล็กนอยอาจมีผลไปยับยั้งการงอกของเมล็ด
หรือทําใหเมลด็ตายได ซ่ึงสอดคลองกับที่ Monnier (1990) รายงานวา embryo ที่เกิดจากการผสม
ขามชนิด สามารถเจริญและงอกเปนตนที่สมบูรณไดบนอาหารสังเคราะหที่ปราศจากสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืช อยางไรก็ตาม Monnier (1990) แนะนําวา การใหสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
ในอาหารสังเคราะหในปริมาณเพยีงเล็กนอย จะกระตุนให embryo งอกเจริญเติบโตเปนตนไดดขีึ้น
เชนกัน   
 

เมื่อพิจารณาปจจัยความเขมขนของ Kin พบวา ความเขมขนของ Kin ในอาหารสังเคราะห
สูตร MS ที่ใชในการเพาะเลี้ยง ovule ที่แตกตางกนั มีอิทธิพลตอเปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ 
ovule แตกตางกันไปตามคูผสม โดยในคูผสม CA365 x CA1304 ความเขมขนของ Kin ที่แตกตาง
กัน ทําใหการงอกเปนตนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดย ovule มีเปอรเซ็นตการงอก
เปนตนไดดีทีสุ่ดในอาหารทีไ่มเติม Kin เทากับ 3.13 เปอรเซ็นต ในคูผสม CA1304 x CA365 ความ
เขมขนของ Kin ที่ตางกันใหผลในการงอกเปนตนที่แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ โดย ovule 
มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดีในอาหารที่เติม Kin ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เทากับ 5.94 
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เปอรเซ็นต สวนคูผสมของ CA365 x CA1297 ความเขมขนของ Kin ที่ตางกันในอาหาร ใหผลใน
การงอกเปนตนไมแตกตางกนัทางสถิติ  (ตารางที่ 5)  
 

สาเหตุที่ปริมาณ Kin ที่แตกตางกันใหผลในการงอกของ ovule ที่ตางกันในแตละคูผสม 
นั้น อาจเนื่องมาจากปริมาณของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่มีอยูแลวใน ovule หรือเมล็ดที่
กําลังพัฒนา (วันชัย, 2538) ดังนั้นการให Kin จากภายนอกลงในอาหารที่ใชเพาะเลี้ยง จึงใหผลที่
แตกตางกนัไปขึ้นอยูกับปริมาณ Kin เดิมที่มีอยูในเนื้อเยือ่ดวยนั่นเอง ประกอบกับ ovule หรือเมล็ด
ที่กําลังพัฒนาเปนแหลงสรางสารในกลุมไซโตไคนินที่สําคัญ ซ่ึงสารควบคุมการเจรญิเติบโตเหลานี้
จะมีการสะสมที่เอนโดสเปรมแลวเคลื่อนทีไ่ปยัง embryo เพื่อเรงการแบงเซลลและการขยายตัวของ
เซลล จนกระทั่งรากออนแทงทะลุเปลือกหุมเมล็ดออกมา และเกดิปลายยอดแทงออกมาเปนตนออน
ที่สมบูรณ (วนัชัย, 2538; ลิลล่ี, 2546) สัดสวนของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชจะมีความสมดุล
ตอการงอกในตัวของมันเอง ซ่ึงใน ovule หรือเมล็ดออนนั้นมีอยูบางแลว (endogenous hormone) 
แตกตางกนัตามชนิดพืช ดังนั้นความตองการจากภายนอกจึงแตกตางกันออกไป ใน ovule ของพริก
ก็อาจจะเปนเชนนั้นเหมือนกนั เมื่อมีการใหสารควบคมุการเจริญเตบิโตพืชจากภายนอกจึงอาจทาํ
ใหปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตที่จําเปนตอการงอกมากเกนิไป สงผลให ovule ไมงอกหรือมี
การงอกที่ผิดปกติ ดังทีพ่ีรเดช (2537) กลาววา การใช NAA และ Kin ในความเขมขนที่เหมาะสม
สามารถกระตุนการงอกหรือการเกิดรากได แตถาใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในความเขมขนที่
สูงเกินไปเพยีงเล็กนอย อาจมีผลไปยับยั้งการงอกของเมล็ดหรือทําใหเมล็ดตายได สวนในคูผสม 
CA1304 x CA365  มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดใีนสูตรอาหารที่เติม Kin ความเขมขน 0.1 
มิลลิกรัมตอลิตร เพียงอยางเดียว ซ่ึงอาจเปนความเขมขนของ Kin จากภายนอกในระดับที่สมดุลตอ
การงอกของ ovule ของคูผสมนี้ จึงทําให ovule เกิดการงอกไดดีที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

45

ตารางที่ 5   เปอรเซ็นตการงอก เปอรเซ็นตตนออนปกติ และเปอรเซ็นตตนออนผิดปกติของ  
ovule พริกที่เกิดจากการผสมขามชนิดของ CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 
และ CA365 x CA1297 ที่มีอายุตาง ๆ กันบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA 
และ Kin ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน  หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 

 
CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

ปจจัย  การ
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ 
 (%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 
 
 

 การ 
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ  
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 
 
 

 การ 
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ  
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 
A: อายุ (วันหลังผสมเกสร)                 

15 0.00b1/ 0.00b 0.00b  0.00b 0.00b 0.00b  1.25b 0.00b 1.25b 
25 0.00b 0.00b 0.00b  0.00b 0.00b 0.00b  0.00b 0.00b 0.00b 
35 0.00b 0.00b 0.00b  0.00b 0.00b 0.00b  0.00b 0.00b 0.00b 
45 6.56a 4.38a 2.19a  14.69a 10.00a 4.69a  15.63a 6.88a 8.75a 

F-test ** ** **  ** ** **  ** ** ** 
B: NAA (มก./ล.)                 

0 4.69a2/ 4.06a 0.63  6.88a 6.25a  0.63b1/
 6.88a 5.31a 1.56 

0.01 0.63b 0.31b 0.31  5.00ab 3.75b 1.25ab  3.75ab 1.25b 2.5 
0.1 0.63b 0.00b 0.63  2.81b 0.00c 2.81a  4.06ab 0.31b 3.75 
10 0.63b 0.00b 0.63  0.00c 0.00c 0.00b  2.19b 0.00b 2.19 

F-test ** ** ns  ** ** *  * ** ns 
 
ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ 
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ  
1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ

วิเคราะหดวยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติ     
        เมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
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ตารางที่ 5    (ตอ) 
 

CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

ปจจัย  การ
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ 
 (%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 
 
 

 การ 
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ  
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 
  
  

 การ 
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ  
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 
C: Kin (มก./ล.)                   

0 3.13a2/   2.81a1/   0.31b  3.13b 2.19b 0.94   5.63 2.50 3.13 
0.01 2.19ab 0.63b 1.56a  2.81b 1.56b 1.25   4.38 1.25 3.13 
0.1 1.25bc 0.94b 0.31b  5.94a 4.38a 1.56   3.44 0.63 2.81 
10 0.00c 0.00b 0.00b  2.81b 1.88b 0.94   3.44 2.5 0.94 

F-test ** * *  * ** ns   ns ns ns 
Interaction                   

AxB  0.015/  0.01   ni3/      0.01 0.01 0.01  0.01 0.01 ni 
AxC 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01 ni  ni ni ni 
BxC 0.01   0.054/   ni  ni 0.01 ni  ni ni ni 

AxBxC 0.01 0.01 ni  0.05 0.01 ni  ni ni ni 
 
ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ 
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ  
1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

เมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/     คาเฉลี่ยตามแนวตัง้ที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติ  
       เมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/     ไมพบอิทธิพลรวมระหวางปจจยั      
4/     มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ      
5/     มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติ      
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เมื่อพิจารณาอทิธิพลระหวางปจจัยตาง ๆ พบวา อิทธิพลของปจจัยตาง ๆ มีความแตกตาง
กันไปตามชนดิของคูผสม (ตารางที่ 6) จากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหคาความแปรปรวน ซ่ึงคา 
Mean Square แสดงใหเห็นวา อายุของ ovule มีอิทธิพลตอการงอกของ ovule จํานวนตนออนปกติ
และจํานวนตนออนผิดปกตมิากที่สุดในพริกทั้ง 3 คูผสม เมื่อเปรียบเทียบกับอิทธิพลของความ
เขมขนของ NAA และ Kin และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมระหวางปจจัยตาง ๆ พบวา อิทธิพลรวม
ระหวางอายุของ ovule กับความเขมขนของ NAA มีอิทธิพลรวมกันตอการงอกของ ovule และการ
เกิดจํานวนตนออนปกติมากที่สุดในพริกทัง้ 3 คูผสม แตการเกดิจํานวนตนออนผิดปกตินัน้ไดรับ
อิทธิพลจากอิทธิพลรวมระหวางอายุของ ovule กับความเขมขนของ Kin มากที่สุดในคูผสมของ 
CA365 x CA1304 และ CA365 x CA1297 สวนในคูผสม CA1304 x CA365 ไดรับอิทธิพลจาก
อิทธิพลรวมระหวางอายุของ ovule กับความเขมขนของ NAA มากที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบกับอิทธิพล
รวมระหวางทกุปจจยั    
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ตารางที่ 6   คา Mean Square จากการวิเคราะหความแปรปรวนของเปอรเซ็นตการงอก   เปอรเซ็นต
ตนออนปกติ และเปอรเซ็นตตนออนผิดปกติของ ovule พริกที่เกิดจากการผสมขามชนิด
ของ CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่มีอายุตาง  ๆ  กัน
บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม  NAA และ Kin  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน
หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 

 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365   CA365 x CA1297 

ปจจัย  การ
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ  
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%)  
 

 การ 
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ  
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%)   
  

 การ 
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ  
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 
A 344.53 153.13 38.28   1725.78 800 175.78   1861.46 378.13 566.67 
B 132.03 126.04 0.78   279.95 300 46.61   121.88 192.71 27.08 
C 57.03 46.88 15.36   73.69 52.08 2.86   34.38 28.13 35.42 

AxB 132.03 126.04 0.78   279.95 300 46.61   144.1 192.71 15.97 
AxC 57.03 46.88 15.36   73.69 52.08 2.86   56.59 28.13 29.86 
BxC 38.97 33.68 5.64   36.19 35.42 7.03   25.35 37.15 9.72 

AxBxC 38.97 33.68 5.64   36.19 35.42 7.03   34.6 37.15 18.98 
 
หมายเหต ุ A: อายุของ ovule  B: ความเขมขนของ NAA  C: ความเขมขนของ Kin 
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เมื่อพิจารณาอทิธิพลรวมระหวางอายุของ ovule กบัความเขมขนของ NAA ที่มีตอ
เปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule พบวา ทั้ง 2 ปจจัย มีอิทธิพลรวมกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติตอเปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule จากผลพริกที่ไดจากการผสมขามในทั้ง 3 คูผสม   โดย 
ovule ที่มีอาย ุ 45 วนัหลังผสมเกสร สามารถเกิดเปนตนไดด ี แตตองพิจารณาปจจัยในเรื่องความ
เขมขนของ NAA  ประกอบดวย ซ่ึงพบวา ความเขมขนของ NAA จะตองลดลง จึงจะเกิดการงอกได
ดีที่สุด โดย ovule ที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดีที่สุดในอาหารที่ไม
มีการเติม NAA เทากับ 18.80  27.50 และ 27.50 เปอรเซ็นต ในคูผสม CA365 x CA1304  CA1304 x 
CA365 และ CA365 x CA1297 ตามลําดับ และเมือ่ความเขมขนของ NAA ในอาหารเพิ่มขึน้
เปอรเซ็นตการงอกเปนตนจะลดลงเชนเดยีวกันในพรกิทัง้ 3 คูผสม  (ตารางที่ 7) 

 
เมื่อพิจารณาอทิธิพลรวมกันระหวางอายุของ ovule กบัความเขมขนของ NAA ที่มีตอ

เปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนปกติ พบวา ทั้ง 2 ปจจยัมีอิทธิพลรวมกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
ตอเปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนปกติในพริกทั้ง 3 คูผสม โดย ovule ที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร 
สามารถเกิดเปนตนออนปกตไิดดี ในขณะที่ความเขมขนของ NAA ในอาหารจะตองลดลง ซ่ึง 
ovule ที่มีอาย ุ 45 วันหลังผสมเกสร มีเปอรเซ็นตการเกดิเปนตนออนปกติไดดีที่สุดในอาหารที่ไม
เติม NAA เทากับ 16.3  25.0 และ 21.5 เปอรเซ็นต ในคูผสม CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 
และ CA365 x CA1297 ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 
 

เมื่อพิจารณาอทิธิพลรวมกันระหวางอายุของ ovule กบัความเขมขนของ NAA ที่มีตอ
เปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนผิดปกติ พบวา ทั้ง 2 ปจจัยไมมีอิทธิพลรวมกันตอเปอรเซ็นตการเกดิ
เปนตนออนผิดปกติในคูผสม CA365 x CA1304 และ CA365 x CA1297 แตทั้ง 2 ปจจัยมีอิทธพิล
รวมกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติตอเปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนผิดปกติในคูผสม CA1304 x 
CA365 โดย ovule ที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร เกิดเปนตนออนผิดปกติเพิ่มขึ้น เมื่อความเขมขน
ของ NAA เพิ่มขึ้น และมีเปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนผิดปกติมากที่สุดในอาหารที่มี NAA 0.1 
มิลลิกรัมตอลิตร เทากับ 11.3 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 9) 

 
ดังนั้นการทีจ่ะทําให ovule เกิดการงอกเปนตน และมีเปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนปกติ

ไดดีที่สุด จําเปนตองพิจารณาการใช NAA ในอาหารเพาะเลี้ยงรวมกับอายุของ ovule ที่ใชในการ
เพาะเลี้ยงประกอบกันดวย เนื่องจากทั้ง 2 ปจจยัมีอิทธิพลรวมกันตอการงอกเปนตนของ ovule ดัง
เหตุผลที่กลาวมาขางตน 
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ตารางที่ 7   เปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่ 
   เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
**  คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ    
1/    คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/    คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/   มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
 

A: อายุของ ovule (วันหลังผสมเกสร) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 B: NAA 

(มก./ล.) 
 15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

0 0 0 0 18.80 4.70a1/   0 0 0 27.50 6.88a   0 0 0 27.50 6.88a  
0.01 0 0 0 2.50 0.63b   0 0 0 20.00 5.00ab   2.50 0 0 12.50 3.75b  
0.1 0 0 0 2.50 0.63b   0 0 0 11.25 2.81b   2.50 0 0 13.80 4.08b  
1 0 0 0 2.50 0.63b   0 0 0 0 0c   0 0 0 8.80 2.20b  

เฉลี่ย 0b 0b 0b 6.58a2/  **  0b 0b 0b 14.69a  **  1.25b 0b 0b 15.65a  ** 
F-test (B)     **       **       *  
Interaction 

AxB   **3/       **       **    
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ตารางที่ 8   เปอรเซ็นตตนออนปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลี้ยง 
   บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังเพาะเลีย้งเปนเวลา 60 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  
 1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/      มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
 

A: อายุของ ovule (วันหลังผสมเกสร) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 B: NAA 

(มก./ล.) 
 

15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-

test 
(A) 

0 0 0 0 16.30 4.08a1/     0 0 0 25.00 6.25a     0 0 0 21.50 5.38a    
0.01 0 0 0 1.30 0.33b   0 0 0 15.00 3.75b   0 0 0 5.00 1.25b  
0.1 0 0 0 0 0b   0 0 0 0 0c   0 0 0 1.30 0.33b  
1 0 0 0 0 0b   0 0 0 0 0c   0 0 0 0 0b  

เฉลี่ย 0b 0b 0b 4.40a2/     **  0b 0b 0b 10.00a     **  0b 0b 0b 6.95a     ** 
F-test (B)     **       **       **  
Interaction 

AxB   **3/       **       **    
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ตารางที่ 9   เปอรเซ็นตตนออนผิดปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่ 
   เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตรMS ที่เติม NAA ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ 
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  
1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/   ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย 
4/    มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

A: อายุของ ovule (วันหลังผสมเกสร) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 B: NAA 

(มก./ล.) 
 15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

0 0 0 0 2.50 0.63   0 0 0 2.50 0.63b1/     0 0 0 6.30 1.58   
0.01 0 0 0 1.30 0.33   0 0 0 5.00 1.25b   2.50 0 0 7.50 2.50  
0.1 0 0 0 2.50 0.63   0 0 0 11.30 2.83a   2.50 0 0 12.5 3.75   
1 0 0 0 2.50 0.63   0 0 0 0 0b   0 0 0 8.80 2.20  

เฉลี่ย 0b 0b 0b 2.20a2/     **  0b 0b 0b 4.70a      **  1.25b 0b 0b 8.78a     ** 
F-test (B)     ns       *       ns  
Interaction 

AxB   ns3/       **4/       ns    
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เมื่อพิจารณาอทิธิพลรวมระหวางอายุของ ovule กับความเขมขนของ Kin ที่มีตอเปอรเซ็นต
การงอกเปนตน พบวา ทั้ง 2 ปจจัยมีอิทธิพลรวมกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติตอเปอรเซ็นตการ
งอกเปนตน เฉพาะในคูผสม CA365 x CA1304 และ CA1304 x CA365 เทานั้น โดยพบวา ovule 
ของ CA365 x CA1304 ที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร สามารถงอกเปนตนไดดีที่สุด และเมื่อความ
เขมขนของ Kin ที่ใชมีปริมาณลดลงจะทําให ovule สามารถงอกไดดยีิ่งขึ้น ซ่ึง ovule มีเปอรเซ็นต
การงอกเปนตนไดดีที่สุด ในอาหารที่ไมเติม Kin เทากบั 12.5 เปอรเซ็นต สวนในคูผสม CA1304 x 
CA365 พบวา ovule ที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร สามารถงอกเปนตนไดดีที่สุดเชนกัน ในอาหารที่
มีความเขมขนของ Kin 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงทําให ovule งอกเปนตนไดดีที่สุด เทากับ 23.8 
เปอรเซ็นต และพบวา ทั้ง 2 ปจจยันี้ไมมอิีทธิพลตอเปอรเซ็นตการงอกเปนตนในคูผสม CA365 x 
CA1297 โดยในอาหารที่ไมเติม Kin ยังใหเปอรเซ็นตการงอกของ ovule ที่มีอายุ 45 วันหลังผสม
เกสร สูงที่สุดเทากับ 22.50 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 10) 
 

เมื่อพิจารณาอทิธิพลรวมระหวางอายุของ ovule กับความเขมขนของ Kin ที่มีตอเปอรเซ็นต
การเกิดเปนตนออนปกติ พบวา ทั้ง 2 ปจจัยมีอิทธิพลรวมกันอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติตอ
เปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนปกติ ในคูผสม CA365 x CA1304 และ CA1304 x CA365 เทานั้น 
โดยพบวา ovule ที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร มีเปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนปกติไดดีที่สุด และ
เมื่อความเขมขนของ Kin ที่ใชมีปริมาณลดลงมีผลแนวโนมทําให ovule ในคูผสม CA365 x 
CA1304 เกิดการงอกไดดีขึ้น ซ่ึงมีเปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนปกติดีที่สุดในอาหารที่ไมเติม Kin 
เทากับ 11.3 เปอรเซ็นต และเมื่อความเขมขนของ Kin เพิ่มขึ้น เปอรเซ็นตการเกิดเปนตนปกติลดลง 
สวนในคูผสม CA1304 x CA365 พบวา ovule ที่มีอาย ุ 45 วันหลังผสมเกสร มีเปอรเซ็นตการเกดิ
เปนตนออนปกติไดดีที่สุดในอาหารที่มี Kin ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เทากับ 17.5 
เปอรเซ็นต และพบวา ทั้ง 2 ปจจยัไมมีอิทธิพลรวมกันตอเปอรเซน็ตการเกดิเปนตนออนปกตใิน
คูผสม CA365 x CA1297 (ตารางที่ 11) 

 
สวนอิทธิพลรวมระหวางอายุของ ovule กับความเขมขนของ Kin ที่มีตอเปอรเซ็นตการเกิด

เปนตนออนผิดปกติ พบวา ทั้ง 2 ปจจัยมีอิทธิพลรวมกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติตอเปอรเซ็นต
การเกิดเปนตนออนผิดปกตเิฉพาะในคูผสม CA365 x CA1304 เทานั้น โดยพบวา ovule ที่มีอายุ 45 
วันหลังผสมเกสร มีเปอรเซ็นตการเกดิเปนตนออนผิดปกติเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของ Kin ที่ใชมี
ปริมาณเพิ่มขึน้ ซ่ึง ovule มีเปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนผิดปกติมากที่สุดในอาหารที่มี Kin 0.01 
มิลลิกรัมตอลิตร เทากับ 6.3 เปอรเซ็นต  และพบวา ทัง้ 2 ปจจยัไมมีอิทธิพลรวมกันตอเปอรเซน็ต
ตนออนผิดปกติที่เกิดขึ้นในคูผสม CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 (ตารางที่ 12) 
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ดังนั้นการใช Kin ในอาหารเพาะเลี้ยงจึงตองพิจารณาคูผสมที่ใชและอายุของ ovule หลัง
การผสมเกสรประกอบดวย จึงจะทําให ovule เกิดการงอกเปนตน และมีเปอรเซ็นตการเกิดเปนตน
ออนปกติไดดทีี่สุด   
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ตารางที่ 10   เปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่ 
      เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม Kin  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังเพาะเลีย้งเปนเวลา 60 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ  
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  
 1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/      ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย 
4/      มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

A: อายุของ ovule (วันหลังผสมเกสร) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 C: Kin  

(มก./ล.) 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-

test 
(A) 

0 0 0 0 12.50 3.13a1/    0 0 0 12.50 3.13b     0 0 0 22.50 5.63  
0.01 0 0 0 8.75 2.19ab   0 0 0 11.30 2.83b   2.50 0 0 15.00 4.38  
0.1 0 0 0 5.00 1.25bc   0 0 0 23.80 5.95a   2.50 0 0 11.25 3.44  
1 0 0 0 0 0c   0 0 0 11.30 2.83b   0 0 0 13.80 3.45  

เฉลี่ย 0b 0b 0b 6.56a2/      **  0b 0b 0b 14.73a      **  1.25b 0b 0b 15.64a     ** 
F-test (C)     **       *       ns  
Interaction 

AxC   **4/          **       ns3/       
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ตารางที่ 11  เปอรเซ็นตตนออนปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลีย้ง 
    บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม Kin  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังเพาะเลีย้งเปนเวลา 60 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ  
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  

1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/     ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย  
4/      มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

A: อายุของ ovule (วันหลังผสมเกสร) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 C: Kin  

(มก./ล.) 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-

test 
(A) 

0 0 0 0 11.30 2.83a1/    0 0 0 8.80 2.20b      0 0 0 10.0 2.50  
0.01 0 0 0 2.50 0.63b   0 0 0 6.30 1.58b   0 0 0 5.00 1.25  
0.1 0 0 0 3.80 0.95b   0 0 0 17.5 4.38a   0 0 0 2.50 0.63  
1 0 0 0 0 0b   0 0 0 7.50 1.88b   0 0 0 10.0 2.50  

เฉลี่ย 0b 0b 0b 4.40a2/     **  0b 0b 0b 10.0a      **  0b 0b 0b 6.88a     ** 
F-test (C)     *       **       ns  
Interaction 

AxC   **4/          **       ns3/       



 

57

ตารางที่ 12   เปอรเซ็นตตนออนผิดปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่ 
     เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม Kin ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ  
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  
1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/     ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย  

4/      มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

A: อายุของ ovule (วันหลังผสมเกสร) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 C: Kin  

(มก./ล.) 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

0 0 0 0 1.30 0.33b1/    0 0 0 3.80 0.95   0 0 0 12.5 3.13  
0.01 0 0 0 6.30 1.58a   0 0 0 5.00 1.25   2.50 0 0 10.0 3.13  
0.1 0 0 0 1.30 0.33b   0 0 0 6.30 1.58   2.50 0 0 8.80 2.83  
1 0 0 0 0 0b   0 0 0 3.80 0.95   0 0 0 3.80 0.95  

เฉลี่ย 0b 0b 0b 2.23a2/     **  0b 0b 0b 4.73a       **  1.25b 0c 0c 8.78a     ** 
F-test (C)     *       ns       ns  
Interaction 

AxC   **4/          ns3/          ns    
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เมื่อพิจารณาอทิธิพลรวมระหวางความเขมขนของ NAA กับความเขมขนของ Kin ที่มีตอ
เปอรเซ็นตการงอกเปนตน พบวา ทั้ง 2 ปจจัยมอิีทธิพลรวมกันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติตอ
เปอรเซ็นตการงอกเปนตนเฉพาะในคูผสม CA365 x CA1304 เทานั้น ดังนัน้ในการชวยชีวิต 
embryo ของคูผสมนี้เพื่อใหเกิดการงอกของ ovule ไดดีที่สุด ตองพิจารณาทั้งความเขมขนของ NAA 
และ Kin รวมกัน โดยความเขมขนของ NAA และ Kin ตองมีปริมาณต่ํา เพื่อทาํให ovule มี
เปอรเซ็นตการงอกเปนตนดทีี่สุด โดยพบวา การไมใสทั้ง NAA และ Kin ใหเปอรเซ็นตการงอกดี
ที่สุด เทากับ 10 เปอรเซ็นต  สวนการงอกของ ovule ของคูผสม CA1304 x CA365 และ CA365 x 
CA1297 นั้น NAA และ Kin ไมมีอิทธิพลรวมกันตอเปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule (ตารางที่ 
13) ดังนัน้จึงสามารถพิจารณาเลือกใช NAA และ Kin ไดอยางอิสระตอกัน โดยพบวา ในอาหารที่
ไมเติม NAA ใหเปอรเซ็นตการงอกของ ovule มีแนวโนมดีที่สุด ขณะที่ปริมาณการเติม Kin ใน
อาหารตองพิจารณาตามคูผสม โดย CA1304 x CA365 สามารถงอกไดดีที่สุด เมื่อใช Kin ความ
เขมขน 0.1 มลิลิกรัมตอลิตร ขณะที่คูผสม CA365 x CA1297 การไมใส Kin ทําให ovule สามารถ
งอกไดดีที่สุด 

 
เมื่อพิจารณาอทิธิพลรวมระหวางความเขมขนของ NAA กับความเขมขนของ Kin ที่มีตอ 

เปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนปกติ พบวา มีอิทธิพลรวมกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในคูผสม  
CA365 x CA1304 และอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติในคูผสม CA1304 x CA365 เทานั้น โดยความ
เขมขนของ NAA และ Kin ตองมีปริมาณต่ํา จึงจะทาํใหเปอรเซ็นตตนออนปกติมแีนวโนมเพิ่มขึ้น
ในคูผสม CA365 x CA1304 สวนในคูผสม CA1304 x CA365 การใช NAA และ Kin ความเขมขน
ต่ํามีแนวโนมทําใหเปอรเซน็ตตนออนปกติสูงกวาการใช NAA และ Kin ความเขมขนสูง และพบวา 
การไมใส NAA มีผลทําใหเปอรเซ็นตตนออนปกติมากที่สุด ในขณะที่ความเขมขนของ  Kin ที่ 0.1 
มิลลิกรัมตอลิตร ใหเปอรเซน็ตตนออนปกติสูงสุด (ตารางที่ 14) และความเขมขนของ NAA และ 
Kin ไมมีอิทธิพลรวมกันตอเปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนปกติในคูผสม  CA365 x CA1297 อีกทั้ง 
2 ปจจัย  ไมมีอิทธิพลรวมกันตอเปอรเซ็นตการเกิดเปนตนออนผิดปกติในพริกทัง้ 3 คูผสมดวย 
(ตารางที่ 15)  ดังนั้น ในการชวยชีวิต embryo จึงจําเปนตองพิจารณาการใช  NAA และ Kin ใน
อาหารเพาะเลีย้งกับคูผสมของพริกประกอบกันดวย เพือ่ที่จะทําให ovule เกิดการงอกเปนตนและ
ตนออนมีลักษณะปกติไดดีทีสุ่ด 
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ตารางที่ 13   เปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่ 
                     เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA และ Kin  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ  
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  

 1/     คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/     ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย 
4/     มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

B: NAA  (มก./ล.) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 C: Kin  

(มก./ล.) 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(B) 

 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(B) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-
test 
(B) 

0 10.0 2.50 0 0 3.13a1/    6.30 6.30 2.50 0 3.78b     11.3 2.50 5.00 3.80 5.65  
0.01 3.80 0 2.50 2.50 2.20ab   2.5 7.50 2.50 0 3.13b   6.30 5.00 3.80 2.50 4.40  
0.1 5.00 0 0 0 1.25bc   12.5 2.50 3.80 0 4.70a   5.00 2.50 3.80 2.50 3.45  
1 0 0 0 0 0c   6.30 2.50 2.50 0 2.83b   5.00 5.00 3.80 0 3.45  

เฉลี่ย 4.70a 0.63b 0.63b 0.63b2/     **  6.90a 4.70ab 2.83b 0c        **  6.90a 3.75ab 4.10ab 2.20b     * 
F-test (C)     **       *       ns  
Interaction 

BxC   **4/          ns3/          ns    
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ตารางที่ 14   เปอรเซ็นตตนออนปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่เพาะเลีย้ง 
     บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA และ Kin  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังเพาะเลีย้งเปนเวลา 60 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ   
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  

1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/     ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย 
4/     มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
5/     มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  

B: NAA  (มก./ล.) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 C: Kin  

(มก./ล.) 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(B) 

 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(B) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-
test 
(B) 

0 10.0 1.30 0 0 2.83a1/    5.00 3.80 0 0 2.20b      10.0 0 0 0 2.50  
0.01 2.50 0 2.50 2.50 1.88b   2.50 3.80 0 0 1.58b   5.00 0 0 0 1.25  
0.1 3.80 0 0 0 0.95b   12.5 5.00 0 0 4.38a   2.50 0 0 0 0.63  
1 0 0 0 0 0b   5.00 2.50 0 0 1.88b   3.80 5.00 1.30 0 2.53  

เฉลี่ย 4.08a 0.33b 0.63b 0.63b2/      **  6.25a 3.78b 0c 0c        **  5.33a 1.25b 0.33b 0b        ** 
F-test (C)     *       **       ns  
Interaction 

BxC   *4/            **5/          ns3/       
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ตารางที่ 15   เปอรเซ็นตตนออนผิดปกติของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่ 
     เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม  NAA และ Kin  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ  
*     คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
1/     คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/     คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/     ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย 
 

B: NAA  (มก./ล.) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 C: Kin  

(มก./ล.) 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(B) 

 
15 25 35 45 เฉลี่ย 

F-
test 
(B) 

 15 25 35 45 เฉลี่ย 
F-
test 
(B) 

0 0 1.30 0 0 0.33b1/    1.30 0 2.50 0 0.95   1.30 2.50 5.00 3.80 3.15  
0.01 1.30 0 2.50 2.50 1.58a   0 2.50 2.50 0 1.25   1.30 5.00 3.80 2.50 3.15  
0.1 1.30 0 0 0 0.33b   0 2.50 3.80 0 1.58   2.50 2.50 3.80 2.50 2.83  
1 0 0 0 0 0 b   1.30 0 2.50 0 0.95   1.30 0 2.50 0 0.95  

เฉลี่ย 0.65 0.33 0.63 0.63   ns  0.65b 1.25ab 2.83a 0b2/        *  1.60 2.50 3.78 2.20   ns 
F-test (C)     *       ns       ns  
Interaction 

BxC   ns3/           ns       ns    
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สําหรับอิทธิพลรวมระหวางทั้ง 3 ปจจัยพบวา ทั้ง 3 ปจจัยมีอิทธิพลรวมกันตอเปอรเซ็นต
การงอกเปนตนอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติในคูผสม CA365 x CA1304 และอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในคูผสม CA1304 x CA365 ดังนัน้การเพาะเลี้ยงให ovule ของคูผสมทั้ง 2 งอกเปนตนไดดี
ที่สุดตองพิจารณาทั้ง 3 ปจจยัรวมกนั โดยในคูผสม CA365 x CA1304 พบวา ovule พริกที่มีอาย ุ45 
วันหลังผสมเกสร มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดี เมือ่ใชความเขมขนของ NAA และ Kin ใน
ระดับความเขมขนต่ํา ๆ  ถาความเขมขนของ NAA และ Kin เพิ่มขึน้ จะทําใหเปอรเซ็นตตนออน
ผิดปกติจะเพิ่มขึ้น โดย ovule ของคูผสม CA365 x CA1304 มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดีที่สุด
ในสูตรอาหารที่ไมเติม NAA และ Kin เทากับ 40 เปอรเซ็นต สวนในคูผสม CA1304 x CA365 
พบวา ovule มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดีที่สุดในสูตรอาหารที่เติม Kin ความเขมขน 0.1 
มิลลิกรัมตอลิตร เพียงอยางเดียว เทากับ 50 เปอรเซ็นต  สวนในคูผสม CA365 x CA1297 พบวา ทั้ง 
3 ปจจยัไมมีอิทธิพลรวมกันตอเปอรเซ็นตการงอกเปนตนของ ovule โดย ovule มีเปอรเซ็นตการ
งอกเปนตนไดดีที่สุดในสูตรอาหารที่ไมเตมิทั้ง NAA และ Kin เทากับ 45 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 16)  
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ตารางที่ 16  เปอรเซ็นตการงอก เปอรเซ็นตตนออนปกต ิและเปอรเซ็นตตนออนผิดปกติจากการเพาะเลี้ยง ovule พริกที่เกิดจากการผสมขามของคูผสม  
             CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่อายุตาง ๆ บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA และ Kinetin ที่ความ 
                    เขมขนตาง ๆ กันหลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 
 

 
 
 

CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297  อายุ ovule  
(วันหลังผสมเกสร) 

(A) 

NAA 
 (มก./ล.) 

(B) 

  Kin 
 (มก./ล.) 

(C) 
การ 
งอก 
(%) 

ตนออน
ปกติ 
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 

การ 
งอก  
(%) 

ตนออน
ปกติ 
(%) 

ตนออน 
ผิดปกติ 

(%) 

การ 
งอก  
(%) 

ตนออน
ปกติ 
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 

15 ทุกความเขมขน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 ทุกความเขมขน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 ทุกความเขมขน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 0 0 40 40 0 25 20 5 45 40 5 

 0 0.01 15 10 5 10 10 0 25 20 5 

 0 0.1 20 15 5 50 50 0 20 10 10 

 0 1 0 0 0 25 20 5 20 15 5 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 
 

 
 

CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 อายุ ovule  
(วันหลังผสมเกสร) 

(A) 

NAA 
(มก./ล.) 

(B) 

 Kin 
 (มก./ล.) 

(C) 
การ 
งอก  
(%) 

ตนออน
ปกติ 
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 

การ 
งอก 
 (%) 

ตนออน
ปกติ 
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 

การ 
งอก 
 (%) 

ตนออน
ปกติ 
(%) 

ตนออน
ผิดปกติ 

(%) 
45 0.01 0 10 5 5 15 15 0 10 0 10 

 0.01 0.01 0 0 0 25 15 10 10 0 10 
 0.01 0.1 0 0 0 30 20 10 10 0 10 

  0.01  1 0 0 0 10 10 0 20 20 0 
  0.1 0 0 0 0 10 0 10 20 0 20 
  0.1 0.01 10 0 10 10 0 10 15 0 15 
  0.1 0.1 0 0 0 15 0 15 5 0 5 
  0.1 1 0 0 0 10 0 10 15 5 10 
  1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 
  1 0.01 10 0 10 0 0 0 10 0 10 
  1 0.1 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 เมื่อพิจารณาลกัษณะของตนออนที่พบในคูผสม CA365 x CA1304 ที่เกิดจาก  ovule ที่ทํา
การผสมขามชนิด ที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน พบวา ovule 
สามารถงอกเปนตนออนไดดีที่สุดในอาหารที่ไมเติมทั้ง NAA และ Kin และตนออนมีลักษณะปกติ
ทั้งหมด โดยมีลักษณะลําตนตั้งตรง รากยาว เกดิใบเลีย้ง 2 ใบ แตยังไมมีใบจริง (ตารางที่ 17 และ
ภาพที่ 5a) และยังพบวา ในอาหารที่เติมเฉพาะ Kin เพียงอยางเดยีว ovule สามารถงอกเปนตนไดดี
รองลงมาจากการเพาะเลีย้งในอาหารที่ไมมีทั้ง NAA และ Kin แตเมือ่ความเขมขนของ NAA และ 
Kin เพิ่มขึ้น พบวา ตนออนมีลักษณะผิดปกติหรือเกดิการงอกที่ชา โดย ovule มีรากงอกออกมา  
ไฮโปคอทิลอวนสั้น และใบเลี้ยงไมแผกาง (ภาพที่ 5b)  หรือไมเกิดสวนยอด 
 
 เมื่อพิจารณาลกัษณะตนออนที่พบในคูผสม CA1304 x CA365 ที่เกิดจาก ovule ที่ทําการ
ผสมขามชนิดที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน พบวา ovule สามารถงอก
เปนตนไดดีทีสุ่ด ในอาหารที่เติม Kin ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เพียงอยางเดียว และตน
ออนมีลักษณะปกติทั้งหมด โดยมีลักษณะลําตนตั้งตรง รากยาว เกิดใบเลีย้ง 2 ใบ และใบจริง 2-4 ใบ 
(ตารางที่ 17 และภาพที่ 5c) และยังพบวา อาหารที่เติม NAA ความเขมขน 0.01 หรือ 1 มิลลิกรัมตอ
ลิตร รวมกับ Kin ในทกุความเขมขน ทําให ovule เกิดการงอกเปนตนออนไดชา โดย ovule มี
ลักษณะรากงอกออกมาแลวหยุดการพัฒนา ไมเกิดสวนยอด (ภาพที่ 5d)  
 
 เมื่อพิจารณาลกัษณะตนออนที่พบในคูผสม CA365 x CA1297 ที่เกิดจาก ovule ที่มีอายุ 45 
วันหลังผสมเกสร หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน พบวา ovule สามารถงอกเปนตนไดดีที่สุด ใน
อาหารที่ไมเตมิทั้ง NAA และ Kin โดยตนออนมีลักษณะที่ปกติ ลําตนตั้งตรง รากยาว เกิดใบเลี้ยง 
และใบจริง 2-4 ใบ (ตารางที ่17 และภาพที ่5e) และยังพบวา ในอาหารที่เติม Kin เพียงอยางเดยีวใน
ทุกความเขมขน ovule สามารถงอกเปนตนออนได แตตนออนมีลักษณะที่ผิดปกตหิรืองอกชาใน
อัตราสวนที่มากกวาการเกดิเปนตนออนปกติ ซ่ึงตนออนที่ผิดปกตหิรืองอกชาจะมีลักษณะมีราก
งอกออกมา แตไมมีการพัฒนาในสวนของลําตน (ภาพที่ 5f)  และในอาหารที่เตมิ NAA ความ
เขมขน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร ขึ้นไปก็ทําใหไดตนกลาที่มีลักษณะผิดปกติดังที่กลาวมาและเชน 
เดียวกัน (ภาพที่ 5f) 
 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเหน็วา การเติม NAA และ Kin ในอาหารในปริมาณที่สูงจะทําให 
ovule ที่เกิดจากการผสมขามชนิดเกดิเปนตนออนผิดปกตหิรือ ovule งอกไดชา ซ่ึงจะแตกตางกันไป
ในแตละคูผสม ดังนัน้ในการเพาะเลีย้ง ovule พริกที่เกิดจากการผสมขามชนิดใหงอกเปนตน 
จําเปนตองพจิารณาปริมาณของสารควบคุมการเจริญเตบิโตพืชที่ใชรวมทั้งอายุของ ovule และชนิด
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ของคูผสมประกอบกนัดวย เพื่อที่ ovule ที่เกิดจากการผสมขามจะสามารถงอกเปนตนออนปกติไดดี
ที่สุด 
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ตารางที่ 17  ลักษณะการเปลีย่นแปลงของ ovule และลักษณะของตนออนที่งอกจาก ovule ที่มีอายุตางกันหลังผสมเกสรบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่  
 เติม NAA และ Kinetin ความเขมขนตาง ๆ กันของคูผสม CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 หลังเพาะเลี้ยงเปน  
 เวลา 60 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง  อายุ ovule (A) 
 (วันหลังผสมเกสร) 

  NAA (B) 
(มก./ล.) 

  Kin  (C)  
(มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

15 ทุกความเขมขน Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

25 ทุกความเขมขน Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

35 ทุกความเขมขน Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

45 0 0 Ovule งอกเปนตนออนปกติ มีใบเลี้ยง 
2 ใบ ลําตนตั้งตรง รากยาว 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ มีใบเลี้ยง  
2 ใบ และใบจริง 2-4 ใบ 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ และมี 
รากงอก แตไมเกิดสวนยอด 

 0 0.01 Ovule งอกเปนตนออนปกติ มีใบเลี้ยง 
2 ใบ ลําตนตั้งตรง รากยาว 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ มีใบเลี้ยง  
2 ใบ และใบจริง 2-4 ใบ 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ และมี 
รากงอก แตไมเกิดสวนยอด 

 0 0.1 Ovule งอกเปนตนออนปกติ มีใบเลี้ยง 
2 ใบ ลําตนตั้งตรง รากยาว 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ มีใบเลี้ยง  
2 ใบ และใบจริง 2-4 ใบ 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ และมี 
รากงอก แตไมเกิดสวนยอด 

 0 1 Ovule ไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ 
 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ  และมี 
รากงอก แตไมเกิดสวนยอด 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง  อายุ ovule (A) 
 (วันหลังผสมเกสร) 

  NAA (B) 
(มก./ล.) 

  Kin  (C)  
(มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

45 0.01 0 Ovule งอกเปนตนออนปกติ และมี 
ไฮโปคอทิลอวนสั้น ไมมีใบ 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ มีใบเลี้ยง 
 2 ใบ และใบจริง 2-4 ใบ 

Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 0.01 0.01 Ovuleไมงอก เปลี่ยนจากสีขาวเปน 
สีน้ําตาลจนกระทั่งมีสีดํา 

Ovule งอกเปนตนออนปกติ และมี 
รากงอก แตไมเกิดยอด 

Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 0.01 0.1 Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule งอกเปนตนออนปกติ และมี 
รากงอก แตไมเกิดยอด 

Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 0.01 1 Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule งอกเปนตนออนปกติ มีใบเลี้ยง 
 2 ใบ และใบจริง 2-4 ใบ 

Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 0.1 0 Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด 

Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 0.1 0.01 Ovule งอกเปนตนออน มีลักษณะ 
ไฮโปคอทิลสั้นอวน ใบไมแผ  

Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด 

Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 0.1 0.1 Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด 

Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 0.1 1 Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด 

Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง  อายุ ovule (A) 
 (วันหลังผสมเกสร) 

  NAA (B) 
(มก./ล.) 

  Kin  (C)  
(มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

45 1 0 Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 1 0.01 Ovule  งอกเปนตนออนมีลักษณะ 
ไฮโปคอทิลสั้นอวน ไมมีใบ 

Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 1 0.1 Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  

 1 1 Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule ไมงอก แตยังคงมีสีเหลือง Ovule มีรากแทงออกมาแลวหยุดการ
พัฒนาไมเกิดสวนยอด  
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                                      MS                        MS + NAA 1 มก./ล.+ Kin 0.01 มก./ล.   
 
 
 
 
 
 

         MS + Kin 0. 1 มก./ล.                 MS + NAA 0.1 มก./ล.+ Kin 0. 1 มก./ล. 
 

            
 
 
 
 
                  MS                                         MS + NAA 1 มก./ล. 
 

ภาพที่ 5   ลักษณะตนออนปกติ (a) และตนออนที่งอกชา (b) ของพริกลูกผสม CA365 x CA1304 
ลักษณะตนออนปกติ (c) และตนออนที่งอกชา (d) ของพริกลูกผสม CA1304 x CA365 
ลักษณะตนออนปกติ (e) และตนออนที่งอกชา (f)  ของพริกลูกผสม CA365 x CA1297 
จากการเพาะเลี้ยง  ovule ที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน  

 
 
 

c d 

e f 

a b 
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การทดลองที่ 3  การศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณตนออนของพริกลูกผสมขามชนดิในสภาพปลอดเชื้อ 
 
 การทดลองที่ 3.1 การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืตอการชักนําใหเกิด   

 ยอดจากชิ้นสวนตาง ๆ ของตนออนพริกลูกผสมขามชนดิ 
 
 จากการทดลองที่ 2 พบวา การงอกเปนตนของ ovule ที่เกิดจากการผสมขามนั้นยงัอยูใน
อัตราที่ต่ํา ทําใหไดจํานวนตนออนพริกลูกผสมนอย จึงจาํเปนตองหาวธีิการเพิ่มปริมาณตนออนให
มีจํานวนมากขึน้ โดยการนําตนออนที่ไดจากการทดลองที่ 2 มาศึกษาวิธีการเพิ่มปรมิาณโดยการนํา
ช้ินสวนปลายยอด ขอ แผนใบ และไฮโปคอทิลของตนออนพริกลูกผสมขามชนิดของ CA365 x 
CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่ไดจากการชวยชีวิตมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ความเขมขน 0 0.05 0.5 และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA ความ
เขมขน 0 5 และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร เพื่อเพิ่มจํานวนยอดใหมากขึ้น หลังการเพาะเลีย้งเปนเวลา 30 
วัน พบวา 
 
  การเพาะเลีย้งชิ้นสวนปลายยอดของตนออนพริกลูกผสมขามชนิดทั้ง 3 คูผสม ช้ินสวน
ปลายยอดที่เพาะเลี้ยงไมสามารถแตกยอดขึน้มาใหมในทกุสูตรอาหาร ยังคงมีเพียง 1 ยอดเชนเดิม 
โดยพบเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในสวนของความยาวของยอดที่ยาวเพิ่มขึ้นเทานั้น   เมื่อพิจารณา
อิทธิพลของ NAA ตอความยาวของของชิ้นสวนปลายยอด พบวา ความเขมขนของ NAA ที่ตางกัน 
ทําใหช้ินสวนยอดของทุกคูผสมมีความยาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ หลังการเพาะ 
เล้ียงเปนเวลา 30 วนั โดยในสูตรอาหารที่ไมเติม NAA ทําใหช้ินสวนยอดมีความยาวสูงที่สุด คอื 
2.17 1.98  และ 2.15 เซนติเมตร ในคูผสม CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x 
CA1297 ตามลําดับ และเมือ่ความเขมขนของ NAA ในอาหารเพิ่มขึ้น มีผลทําใหความยาวยอดของ
ช้ินสวนมีแนวโนมลดลงตามลําดับ (ตารางที่ 18) 
 
 เมื่อพิจารณาอทิธิพลของ BA ตอความยาวของชิ้นสวนปลายยอด พบวา ความเขมขนของ 
BA ที่ตางกัน ทําใหความยาวของชิ้นสวนยอดของทุกคูผสมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
เชนเดยีวกัน โดยในสูตรอาหารที่ไมเติม BA ทําใหช้ินสวนยอดมีความยาวสูงที่สุด คือ 1.73 1.90  
และ 1.70  เซนติเมตร ในคูผสม CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 
ตามลําดับ  และพบวา เมือ่ความเขมขนของ BA เพิม่ขึ้น มีผลทําใหความยาวของชิ้นสวนยอดมี
แนวโนมลดลงตามลําดับเชนเดียวกับ NAA (ตารางที่ 18) 
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 เมื่อพิจารณาอทิธิพลรวมระหวางความเขมขนของ NAA และความเขมขนของ BA ตอ
ความยาวยอดที่เพิ่มขึ้น พบวา ทั้ง 2 ปจจยัมีอิทธิพลรวมกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติตอความยาว
ของชิ้นสวนปลายยอดในทั้ง 3 คูผสม โดยในสูตรอาหารที่ไมเติมทั้ง NAA และ BA มีผลทําให
ช้ินสวนปลายยอดมีความยาวยอดเพิ่มสูงทีสุ่ด คือ 2.44  2.85 และ 2.44 เซนติเมตร ในคูผสม CA365 
x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ตามลําดับ และมีรากยาวเกิดขึ้น (ตารางที่ 19 
และภาพที่ 6a) แตอยางไรก็ตาม ถาหากเติม NAA ความเขมขน 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร ขึ้นไป 
รวมกับ BA ในทุกระดบัความเขมขน จะทําใหความยาวของยอดที่เพิม่ขึ้นมีแนวโนมลดลง และราก
ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนกระจุกสั้นหรือไมเกิดราก  (ตารางที่ 20 และภาพที่ 6b)  
 

จากการที่ช้ินสวนปลายยอดไมสามารถเกิดการแตกยอดใหมขึ้นมาไดนัน้ อาจเปนเพราะ
สาเหตุตาง ๆ ไดหลายประการ ไดแก อาหารสังเคราะหที่ใชเพาะเลี้ยง  ชนิดและปรมิาณสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืชที่ใชในการเพาะเลี้ยง ซ่ึงอาจจะยังไมเหมาะสม ไมสามารถชักนําใหเกดิจุด
เนื้อเยื่อเจริญขึ้นมาใหมจากบริเวณตาขางหรือรอยตัด ทําใหไมสามารถเกิดยอดใหมขึ้นมาได ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานของ Sultanbawa and Phatak (1991) ที่ทําการเพาะเลี้ยงปลายยอดของพริก C. 
annuum L.  บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม BA 8.8 ไมโครโมล พบวา ไมสามารถชักนําใหเกิด
ยอดใหมขึ้นได แตทําใหเกดิแคลลัสแทน เชนเดียวกับรายงานของ Christopher and Rajam (1994) 
ซ่ึงทําการเพาะเลี้ยงปลายยอดพริก C. praetermissum และ C. annuum L. บนอาหารสังเคราะหสูตร 
MS ที่เติม BA หรือ kinetin พบวา ปลายยอดเกิดแคลลัสบริเวณรอยตัดและไมเกิดยอดเพิ่มในอาหาร
ที่เติม BA 4.4-8.8 ไมโครโมล หรือ kinetin 4.7-9.4 ไมโครโมล ซ่ึงเปนความเขมขนที่ต่ํา แตพบวา 
ปลายยอดของ C. praetermissum เกิดยอดเพิ่มมากที่สุดในอาหารที่เติม BA 66.6 ไมโครโมล หรือ 
kinetin 92.9 ไมโครโมล และปลายยอดของ C. annuum L. เกิดยอดเพิม่มากที่สุดในอาหารที่เติม BA 
88.8 ไมโครโมล หรือ kinetin 116.2 ไมโครโมล ซ่ึงจะเห็นไดวา ปริมาณสารควบคุมการเจรญิ 
เติบโตพืชในอาหารที่ตางกัน ทําใหเนื้อเยื่อพืชมีการพัฒนาที่ตางกัน นอกจากนี้การที่ช้ินสวนยอดไม
แตกตาขางออกมา ยังอาจเปนอิทธิพลของ apical dominance ที่เกิดจากปลายยอดไดเชนกนั (ลิลล่ี, 
2546) ดังนั้นในการเพิ่มจํานวนยอดของพริก จึงอาจจะใชวิธีการชักนําใหเนื้อเยื่อบริเวณรอยตัดเกิด
แคลลัสขึ้นมากอน แลวจึงชกันําใหเกดิยอดใหมจากเซลลแคลลัสอีกที  

 
 ช้ินสวนปลายยอดของพริกทั้ง 3 คูผสม สามารถเกิดรากที่มีความยาวขึ้นไดในอาหารที่ไม

เติมทั้ง NAA และ BA แตเมื่อความเขมขนของ NAA เพิ่มขึ้น จะทําใหรากมีลักษณะสั้นลง และเกิด
แคลลัสบริเวณรอยตัด ซ่ึงอาจเปนเพราะชิ้นสวนปลายยอดเปนแหลงของออกซินอยูแลว ดังนั้นเมื่อ
ไดรับออกซินจากภายนอกเพิ่มขึ้น จึงทําใหมีปริมาณออกซินภายในเนื้อเยื่อปลายยอดมากเกนิไป 
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และทําใหอัตราสวนระหวางออกซินและไซโตไคนินมีคาสูง ทําใหกระตุนการกําเนิดและเปลี่ยน 
แปลงพัฒนาเปนรากและแคลลัส (ลิลล่ี, 2546) และในการเกดิรากของเนื้อเยื่อพชืนั้นตองการออก
ซินในปริมาณสูงในการชักนาํใหเกิดจดุกําเนิดราก แตตองการปริมาณออกซินต่ําเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาของราก (ไพบูลย, 2524) จึงสงผลทําใหช้ินสวนปลายยอดที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารที่เติม 
NAA ความเขมขน 0.05-1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA ในทุกระดับความเขมขน มกีารเกิดรากเปน
กระจกุสั้นและมีการเกดิแคลลัสเกิดขึ้น  จากผลการศึกษาที่ไมสามารถชักนําใหช้ินสวนปลายยอด
ของพริกเกิดยอดใหมได นอกจากเหตุผลดังที่กลาวมาขางตนแลว อาจเกิดจากอิทธิพลของ
พันธุกรรมที่มีตอการเจริญและการพัฒนาของเนื้อเยื่อ (ไพบูลย, 2524) และความตองการระดับสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช กลุมออกซินและไซโตไคนินที่เหมาะสมในอาหารเพาะเลี้ยงตอการเกิด
ยอดจะแตกตางกันตามชนดิพืช (Conger, 1982) ดังที่ Skoog and Miller (1957) กลาวไววา การที่
เนื้อเยื่อจะพัฒนาเปนยอด แคลลัส หรือรากจะขึน้อยูกับความสมดุลระหวางออกซินและไซโตไคนิน
ในอาหารเพาะเลี้ยง 

 
สวนการที่ช้ินสวนปลายยอดไมมีการแตกยอดใหมแตปลายยอดมีความยาวเพิ่มขึ้น อาจเปน

เพราะเนื้อเยื่อไดรับสารอาหารเขาไปเพียงพอและมีตายอดที่เปนแหลงผลิตออกซิน ซ่ึงออกซินไปมี
ผลในการชวยกระตุนการขยายขนาดของเซลล และการยืดยาวของเซลล (Gianfagna, 1995) ทําให
ยอดมีแตการยดืยาวเกดิขึ้น แตเมื่อ NAA ในอาหารเพาะเลี้ยงมีความเขมขนเพิ่มขึ้นกลับมีผลทําให
ความยาวของยอดมีแนวโนมลดลง อาจเปนเพราะออกซินในอาหารมีความเขมขนมากเกินไป จน
สงผลทางลบตอเนื้อเยื่อ และในการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช ถาหากเติมออกซินรวมกับไซโตไคนิน มี
ผลทําใหการเจริญของเนื้อเยื่อดีกวาการใชออกซินหรือไซโตไคนินอยางใดอยางหนึ่ง (Miller and 
Skoog, 1953) ซ่ึงเปนลักษณะของ synergistic effect ระหวางออกซินและไซโตไคนิน โดยออกซินมี
คุณสมบัติเปนสารเรงการเจริญเติบโต มีผลกระตุนการขยายขนาดของเซลล การยืดยาวของเซลล 
แสดงผลกระตุนกระบวนการ transcription ของ rRNA ซ่ึงนําไปสูการสังเคระหโปรตีน (Street and 
Helgi, 1984) ขณะทีไ่ซโตไคนินที่มีผลตอการแบงเซลลของเนื้อเยื่อ เนื่องจากการไปเพิ่มการ
สังเคราะห tRNA ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับขบวนการสังเคราะหโปรตีน (Sachs, 1991) ดวยเชนกนั 
ดังนั้นเมื่อใชสารทั้ง 2 รวมกันจึงทําใหการแบงเซลลขยายขนาดเกิดขึน้เปนยอดได อยางไรก็ตาม
จากการที่ช้ินสวนปลายยอดที่มีการยืดยาวและเกดิขอใหมเกิดขึ้นบนปลายยอดเดิม แตไมเกิดการ
แตกยอดใหมขึ้น สามารถใชประโยชนจากผลที่ไดนี้ในแงของการขยายจํานวนใหมปีริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น โดยการตดัขอและปลองไปเพาะเลี้ยงใหเจริญเติบโตเปนตนเพิ่มขึ้นไดเชนกัน 
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ตารางที่ 18   ความยาวของชิน้สวนยอดพรกิจากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนปลายยอดของพริกลูกผสม
ระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 บนอาหาร
สังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 

 
ปจจัย CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

A: NAA (มก./ล.)    
0   2.17a1/      1.98a 2.15a 

0.05 1.81b 1.88b 1.73b 
0.5 1.32b 1.39b 1.58b 
1 0.95c 0.98c 0.83c 

F-test (A) ** ** ** 
B: BA (มก./ล.)    

0 1.73a 1.90a 1.70a 
5 1.56b 1.63b 1.59ab 
10 1.40c 1.16c 1.44b 

F-test (B) ** ** ** 
Interaction AxB **2/      ** ** 

 
**   คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ  
1/     คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติเมื่อ

วิเคราะหดวยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  
2/    มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
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ตารางที่ 19   ความยาวของชิน้สวนยอดพรกิจากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนปลายยอดของพริกลูกผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ  
              CA365 x CA1297 บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 
 

A: NAA (มก./ล.) 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 B: BA 

(มก./ล.) 
 0 0.05 0.5 1 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 0 0.05 0.5 1 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

 0 0.05 0.5 1 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

0 2.44 1.98 1.48 1.00 1.73a1/     2.85 2.11 1.75 0.86 1.90a     2.44 1.66 1.76 0.92 1.70a     
5 2.20 1.80 1.22 1.00 1.56b   2.06 1.91 1.42 1.12 1.63b   2.02 1.70 1.86 0.76 1.59 ab  
10 1.86 1.64 1.26 0.84 1.40c   1.02 1.64 1.01 0.96 1.16c   1.98 1.82 1.12 0.82 1.44b  
เฉลี่ย 2.17a 1.81b 1.32b 0.95d2/    **  1.98a 1.88b 1.39b 0.98c    **  2.15a 1.73b 1.58b 0.83c     ** 

F-test (B)     **       **       **  
Interaction 

AxB   **3/          **       **    

 
**   คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ   

1/     คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/     คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/     มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
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ตารางที่ 20    ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนปลายยอดของพรกิลูกผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 

 
 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   NAA (A) 
 (มก./ล.) 

  BA (B) 
 (มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

0 0 ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดขึ้น ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดขึ้น ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากยาวเกิดขึ้น 
 5 ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดขึ้น ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีเกิดรากขึ้น ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากยาวเกิดขึ้น 
 10 ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดขึ้น 

 
ยอดยาวเทาเดิม ใบเหลืองและรวง 
 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากยาวเกิดขึ้น 
 

0.05 0 ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดเปน
กระจุกสั้นและเกิดแคลลัส 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิด
เล็กนอย 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิด
เล็กนอย 

 5 ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดเปน
กระจุกสั้นและเกิดแคลลัส 

ยอดยาวขึ้นไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดเปน
กระจุกสั้นและเกิดแคลลัส 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดเปน
กระจุกสั้นและเกิดแคลลัส 

 10 ยอดยาวไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดเปนกระจุก
สั้นและเกิดแคลลัส 
 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดเปน
กระจุกสั้นและเกิดแคลลัส 
 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดเปน
กระจุกสั้นและเกิดแคลลัส 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 
 
 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   NAA (A) 
 (มก./ล.) 

  BA (B) 
 (มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

0.5 0 ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม มีรากเกิดเปน
กระจุกสั้นและเกิดแคลลัส 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม  และเกิด 
แคลลัสบริเวณโคนยอด 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม  และเกิด 
แคลลัสบริเวณโคนยอด 

 5 ยอดยาวขึ้นไมแตกยอดเพิ่ม ไมเกิดราก 
แตเกิดแคลลัส 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม  และเกิด 
แคลลัสบริเวณโคนยอด 

ยอดยาวขึ้น ไมแตกยอดเพิ่ม  และเกิด 
แคลลัสบริเวณโคนยอด 

 10 ยอดยาวเทาเดิมไมแตกยอดเพิ่ม ไมเกิดราก 
แตเกิดแคลลัส 
 

ยอดยาวเทาเดิม ใบเหลือง และเกิดแคลลัส 
บริเวณโคนยอด 
 

ยอดไมยาว ใบเหลือง และเกิดแคลลัส 
บริเวณโคนยอด 
 

1 0 ยอดยาวเทาเดิมไมแตกยอดเพิ่ม เกิดแคลลัส
และใบเหลือง 

ยอดยาวเทาเดิม ใบเหลืองและรวง และเกิด
แคลลัสบริเวณโคนยอด 

ยอดยาวเทาเดิม ใบเหลืองและรวง และเกิด 
แคลลัสบริเวณโคนยอด 

 5 ยอดยาวเทาเดิมไมแตกยอดเพิ่ม เกิดแคลลัส
และใบเหลือง และรวง 

ยอดยาวเทาเดิม ใบเหลืองและรวง และเกิด
แคลลัสบริเวณโคนยอด 

ยอดยาวเทาเดิม ใบเหลืองและรวง และเกิด 
แคลลัสบริเวณโคนยอด 

 10 ยอดยาวเทาเดิมไมแตกยอดเพิ่ม เกิดแคลลัส
และใบเหลือง และรวง 

ยอดยาวเทาเดิม ใบเหลืองและรวง และเกิด
แคลลัสบริเวณโคนยอด 

ยอดยาวเทาเดิม ใบเหลืองและรวง และเกิด 
แคลลัสบริเวณโคนยอด 
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 การเพาะเลีย้งชิ้นสวนขอของตนออนพริกของทั้ง 3 คูผสม เมื่อพิจารณาผลของแตละปจจัย 
พบวา ความเขมขนของ NAA มีผลทําใหการเกดิยอดใหมและความยาวของชิ้นสวนยอดที่เกิดใหม
ของพริกทุกคูผสมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยในอาหารที่ไมเติม NAA มีผลทําให
ช้ินสวนขอมีแนวโนมการแตกยอดจํานวนมากที่สุดเทากบั 1.33  1.27 และ 1.53 ยอดตอช้ินสวน ใน
คูผสม CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ตามลําดับ (ตารางที่ 21) และ
ยอดใหมมีความยาวสูงสุด เทากับ 0.62  0.70 และ 0.65  เซนติเมตร ในคูผสม CA365 x CA1304  
CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ตามลําดับ   แตเมื่อความเขมขนของ NAA เพิ่มสูงขึ้น 
การเกิดยอดและความยาวยอดมีแนวโนมลดลง (ตารางที่ 23) 
 
 เมื่อพิจารณาอทิธิพลของ BA ตอการเกิดยอดใหมของชิ้นสวนขอ พบวา ความเขมขนของ 
BA ที่ตางกันทําใหการเกิดยอดของชิ้นสวนขอแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ โดยในคูผสม 
CA365 x CA1304 และ CA1304 x CA365 พบวา ในอาหารที่ไมเติม BA ทําใหช้ินสวนขอมี
แนวโนมการเกิดยอดดีที่สุด เทากับ 0.90 ยอดตอช้ินสวนเทากันทั้ง 2 คูผสม สวนในคูผสม CA365 x 
CA1297 ความเขมขนของ BA ในอาหารไมมีผลตอการเกิดยอดใหมของชิ้นสวนขอ (ตารางที่ 21) 
และพบวา ความเขมขนของ BA ในอาหารที่แตกตางกนัมีผลทําใหความยาวยอดของชิ้นสวนขอที่
เกิดใหมแตกตางกันเฉพาะในคูผสม CA365 x CA1297 เทานั้น โดยยอดทีเ่กิดใหมมีความยาวสูง
ที่สุดเทากับ 0.35 เซนติเมตร ในสูตรอาหารที่ไมเติม BA ซ่ึงแตกตางจากความเขมขนอื่นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนในคูผสม CA365 x CA1304 และ CA1304 x CA365 ความเขมขนของ BA 
ในอาหารไมมผีลตอความยาวของยอดที่เกดิใหมจากชิ้นสวนขอ (ตารางที่ 21) 
 
 เมื่อพิจารณาอทิธิพลรวมระหวางความเขมขนของ NAA และความเขมขนของ BA ใน
อาหาร พบวา ทั้ง 2 ปจจัย มีอิทธิพลรวมกันตอการเกิดยอดใหมจากชิน้สวนขอในคูผสม CA365 x 
CA1304 และ CA1304 x CA365 เทานั้น โดยพบวา จํานวนยอดมแีนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อความเขมขน
ของ NAA และ BA ในอาหารมีปริมาณลดลง สวนในคูผสม CA365 x CA1297 ทัง้ 2 ปจจยัไมมี
อิทธิพลรวมกันตอการเกดิยอด และทั้ง 2 ปจจัยไมมีอิทธิพลรวมกันตอความยาวของยอดที่เกดิใหม
จากชิ้นสวนขอในทุกคูผสม (ตารางที่ 22) โดยช้ินสวนขอของคูผสม CA365 x CA1304 และ 
CA365 x CA1297 เกิดยอดใหมและยอดใหมมีความยาวสูงสุดในสูตรอาหารที่ไมเตมิทั้ง NAA และ 
BA และสูตรอาหารดังกลาวยังทําใหช้ินสวนยอดทีเ่กิดใหมมีการเกิดรากขึ้นดวย สวนชิ้นสวนขอ
ของคูผสม  CA1304 x CA365 มีแนวโนมการเกิดยอดไดดีที่สุดในอาหารที่เติม BA 5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร เพียงอยางเดียว (ตารางที่ 24) และพบวา เมื่อเพิ่มความเขมขนของ NAA ตั้งแต 0.5 มิลลิกรัมตอ



 79

ลิตรขึ้นไป รวมกับ BAในทุกความเขมขน ทําใหช้ินสวนขอไมมีการเกิดยอด แตเกิดแคลลัสขึ้น
บริเวณโคนขอและรอยตัด (ตารางที่ 25 และภาพที่ 6c-6d)  
  
 การเกิดใหมยอดของชิ้นสวนขอที่เกิดขึ้นในอาหารที่ไมเติม NAA อาจเปนเพราะชิน้สวน
บริเวณขอที่นํามาเพาะเลี้ยงนัน้มีตาติดอยูดวย และเมื่อมีการตัดยอดออกยังเปนการลดปริมาณออก
ซินที่มีการสรางจากปลายยอดที่กอใหเกดิปรากฎการณขมตาขางออก จึงทําใหตาที่มีอยูแลวใน
บริเวณขอเกิดการแตกเปนยอดใหมออกมา นอกจากนี้ในอาหารที่ไมเติม NAA แตเติม BA ความ
เขมขนต่ํา ๆ ยังกระตุนใหเกิดยอดใหม โดยสัดสวนระหวางไซโตไคนินตอออกซินที่มีคาสูง จะ
กระตุนใหเกิดการแตกตาใหมไดดี และยังเปนการลดอิทธิพลของการขมตาขางของตายอดดวย 
(Pierik, 1987; Bhojwani and Razdan, 1983) และในสูตรอาหารที่มี NAA ความเขมขน 0.05
มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA ความเขมขน 0  5 และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหช้ินสวนขอมีการเกิด
ยอดและรากเชนกัน แตรากจะสั้น ซ่ึงสาเหตุที่เกดิลักษณะรากสั้นกวาในสูตรอาหารที่ไมเติม NAA 
อาจเปนผลเนือ่งมาจากเนื้อเยื่อไดรับ NAA มากเกนิความเหมาะสมตอการเจริญและพัฒนาของราก 
แตเปนความเขมขนที่กอใหเกิดจดุกําเนิดรากได จึงทําใหรากที่เกดิมาใหมนัน้ มีลักษณะเปนกระจุก
ส้ัน ดังที่ พีรเดช (2537) กลาววา การกอใหเกิดจุดกาํเนิดรากนั้นตองการออกซินในความเขมขน
คอนขางสูง แตหลังจากนัน้ตองการความเขมขนต่ํา เพื่อใหจดุกําเนดิราก และรากมีการเจริญและ
พัฒนาตามปกติ สวนในสูตรอาหารที่เติม NAA ความเขมขน 0.5 และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 
BA ในทุกความเขมขนไมสามารถกระตุนใหมกีารเกดิยอดใหมได แตสามารถชักนําใหเนื้อเยื่อ
บริเวณรอยตัดเกิดแคลลัสขึ้นมาได สาเหตขุองการเกิดแคลลัสอาจเปนผลมาจากปริมาณออกซินที่มี
สูงในอาหาร จึงทําใหเนื้อเยือ่ดูดซึมเขาไปรวมกับปริมาณออกซินที่มอียูเดิมในเนื้อเยื่อ จึงยับยั้งการ
เกิดตาขางได และไปกระตุนใหเกิดแคลลัสแทน (ลิลล่ี, 2546) อยางไรก็ตาม การเกิดแคลลัสนั้น
สามารถนําไปประยุกตใชในการชักนําใหเกิดยอดหรือตนพริกตอไปได โดยอาศัยกระบวนการ 
organogenesis หรือ embryogenesis  เมื่อพิจารณาความยาวของยอดใหมที่เกิดจากชิ้นสวนขอ พบวา 
ยอดใหมจะมคีวามยาวหรือมีการเจริญเตบิโตไดดีที่สุด หรือมีความยาวมากที่สุดในอาหารที่ไมเติม
ทั้ง NAA และ BA อาจเปนเพราะปริมาณของออกซินและไซโตไคนินในเนือ้เยื่อนั้นมีปริมาณ
เพียงพออยูแลว แตถาไดรับจากภายนอกเพิ่มเขาไปจะเปนผลเสีย ทําใหการเจริญเติบโตหยุดชะงัก
ลง โดยเฉพาะการเติม NAA ตั้งแต 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร ขึ้นไป 
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ตารางที่ 21  จาํนวนยอดที่เกดิใหมจากการเพาะเลี้ยงชิน้สวนขอของพรกิลูกผสมขามชนิดระหวาง   
 CA365 x CA1304   CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 บนอาหารสังเคราะห 
  สูตร MS ที่เติม NAA รวมกบั BA ที่ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 

 
ปจจัย CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

A: NAA (มก./ล.)    
0   1.33a1/      1.27a 1.53a 

0.05 0.73b 0.77b 0.53b 
0.5 0.73b 1.20a 0.13c 
1 0c 0c 0.13c 

F-test (A) * ** ** 
B: BA (มก./ล.)    

0 0.90a 0.90a 0.70 
5 0.75a 0.85a 0.55 
10 0.45b 0.68b 0.50 

F-test (B) * * ns 
Interaction AxB *3/      * ns2/      

 
ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ  
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ  
 1/     คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ

วิเคราะหดวยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  
2/     ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย 
3/     มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 22  จาํนวนยอดที่เกดิใหมจากการเพาะเลี้ยงชิน้สวนขอของพรกิลูกผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x     
 CA1297 บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 

 
A: NAA (มก./ล.) 

CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 B: BA 
(มก./ล.) 

 0 0.05 0.5 1 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

 
0 0.05 0.5 1 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 0 0.05 0.5 1 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

0 2.00 1.00 0.60 0 0.90a 1/    1.20 1.00 1.40 0 0.90a     1.80 0.40 0.20 0.40 0.70  
5 1.60 0.60 0.80 0 0.75a   1.60 0.80 1.00 0 0.85a   1.20 0.80 0.20 0 0.55  
10 0.40 0.60 0.80 0 0.45b   1.00 1.20 0.50 0 0.68b   1.60 0.40 0 0 0.50  
เฉลี่ย 1.33a 0.73b 0.73b 0c2/      *  1.27a 0.77b 1.20a 0c       **  1.53a 0.53b 0.13c 0.13c   ** 

F-test (B)     *       *       ns  
Interaction 

AxB   *4/            *       ns3/       
 
ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ 
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  
1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/     ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย  
4/     มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 



 82

ตารางที่ 23   ความยาวยอดที่เกิดใหมจากการเพาะเลี้ยงชิน้สวนขอของพริกลูกผสมขามชนิดระหวาง 
CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 บนอาหารสังเคราะห
สูตร MS ที่เติม NAA รวมกบั BA ที่ ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 

 
ปจจัย CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

A: NAA (มก./ล.)    
0   0.62a2/      0.70a 0.65a 

0.05 0.43a 0.45b 0.37b 
0.5 0.39a 0.48b 0.09c 
1 0b 0c 0c 

F-test (A) ** ** ** 
B: BA (มก./ล.)    

0 0.42 0.47 0.35a1/      
5 0.38 0.46  0.20ab 
10 0.29 0.46 0.29b 

F-test (B) ns ns * 
Interaction AxB ns3/      ns ns 

 
ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ  
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ  
 1/     คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ

วิเคราะหดวยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติเมื่อ

วิเคราะหดวยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  
3/     ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย 
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ตารางที่ 24   ความยาวยอดที่เกิดใหมจากการเพาะลี้ยงชิ้นสวนขอของพริกลูกผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 บน
อาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 

 
A: NAA (มก./ล.) 

CA365 x CA1304  CA1304 x CA365  CA365 x CA1297 B: BA 
(มก./ล.) 

 
0 0.05 0.5 1 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 
0 0.05 0.5 1 เฉลี่ย 

F-
test 
(A) 

 0 0.05 0.5 1 เฉลี่ย 
F-
test 
(A) 

0 0.78 0.62 0.28 0 0.42   0.88 0.58 0.42 0 0.47   0.66 0.60 0.12 0 0.35a1/     
5 0.74 0.32 0.44 0 0.38   0.76 0.55 0.54 0 0.46    0.64 0.16 0 0 0.20ab  
10 0.34 0.34 0.46 0 0.29   0.45 0.21 0.48 0 0.46   0.64 0.34 0.16 0 0.29b  
เฉลี่ย 0.62a 0.43a 0.39 a 0b2/      **  0.70a 0.45b 0.48b 0c       **  0.65a 0.37b 0.09c 0c      ** 

F-test (B)     ns       ns       *  
Interaction 

AxB   ns3/           ns       ns    
 
ns    คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ  
*      คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ   
1/      คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
2/      คาเฉลี่ยตามแนวนอนที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
3/     ไมมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัย  
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ตารางที่ 25    ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนขอพริกลูกผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่ เพาะเลี้ยง 
บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 

 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   NAA (A)   
 (มก./ล.) 

  BA (B) 
 (มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

0 0 แตกยอดบริเวณตาขาง มีรากเกิดขึ้นบริเวณ
รอยตัดที่อยูในอาหาร 

แตกยอดบริเวณตาขาง เกิดรากบริเวณรอย
ตัดที่อยูในอาหาร 

แตกยอดบริเวณตาขาง มีรากเกิดขึ้นบริเวณ
รอยตัดที่อยูในอาหาร 

 5 แตกยอดบริเวณตาขาง มีรากเกิดขึ้นบริเวณ
รอยตัดที่อยูในอาหาร 

แตกยอดบริเวณตาขาง เกิดรากบริเวณรอย
ตัดที่อยูในอาหาร 

แตกยอดบริเวณตาขาง มีรากเกิดขึ้นบริเวณ
รอยตัดที่อยูในอาหาร 

 10 แตกยอดบริเวณตาขาง มีรากเกิดขึ้นบริเวณ
รอยตัดที่อยูในอาหาร 
 

แตกยอดบริเวณตาขาง ไมเกิดราก และใบที่
เกิดใหมไมแผขยาย 
 

แตกยอดบริเวณตาขาง ไมเกิดราก และใบที่
เกิดใหมไมแผขยาย 
 

0.05 0 แตกยอดบริเวณตาขาง มีรากเกิดบริเวณรอยตัด
ในอาหารแตสั้น 

แตกยอดบริเวณตาขาง ไมเกิดราก แตกยอดบริเวณตาขาง ไมเกิดราก 

 5 แตกยอดบริเวณตาขาง มีรากเกิดบริเวณรอยตัด
ในอาหารแตสั้น 

ไมเกิดยอด แตเกิดรากบริเวณรอยตัดใน
อาหาร 

แตกยอดบริเวณตาขาง ไมเกิดรากเกิดแคลลัส 
บริเวณขอ และใบที่เกิดใหมไมแผขยาย 

 10 แตกยอดบริเวณตาขาง มีรากเกิดบริเวณรอยตัด
ในอาหารแตสั้น ใบไมแผขยาย 
 

แตกยอดบริเวณตาขาง ไมเกิดราก 
 

แตกยอดบริเวณตาขาง ไมเกิดราก ใบที่เกิด
ใหมมวนงอ 
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ตารางที่ 25  (ตอ) 
 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   NAA (A)   
 (มก./ล.) 

  BA (B) 
 (มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

0.5 0 ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 

แตกยอดเล็ก ๆ บริเวณตาขาง ไมเกิดราก แตกยอดเล็ก ๆ บริเวณตาขาง ไมเกิดราก 

 5 ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 

แตกยอดเล็ก ๆ บริเวณตาขาง ไมเกิดราก แตกยอดเล็ก ๆ บริเวณตาขาง ไมเกิดราก 

 10 ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 
 

ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 
 

ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 
 

1 0 ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 

ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 

แตกยอดเล็ก ๆ บริเวณตาขาง และเกิด 
แคลลัสบริเวณขอและบริเวณรอยตัดใน
อาหาร 

 5 ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 

ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 

ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 

 10 ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 

ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 
 

ไมเกิดยอด แตเกิดแคลลัสบริเวณขอและ
บริเวณรอยตัดในอาหาร 
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 จากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนแผนใบของพริกทั้ง 3 คูผสม บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม 
NAA และ BA ความเขมขนแตกตางกัน พบวา แผนใบทีน่ํามาเพาะเลี้ยงของทุกคูผสมไมสามารถชัก
นําใหเกิดยอดใหมขึ้นมาไดในทุกสูตรอาหารที่ใชศึกษา แตพบวา ช้ินสวนแผนใบมกีารเกิดแคลลัส 
บริเวณรอยตัด ในสูตรอาหารที่เติม NAA 5 มิลลิกรัมตอลิตร และในสูตรอาหารที่เติม BA 5 
มิลลิกรัมตอลิตร และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร ในคูผสม CA365 x CA1304 และในสูตรอาหารที่ไมเติม
ทั้ง NAA และ BA และในสตูรอาหารที่เติม BA 10 มิลลิกรัมตอลิตร ในคูผสม CA1304 x CA365 
และ CA365 x CA1297  โดยแคลลัสที่พบมีลักษณะที่เกาะตัวกันอยางหลวม (friable callus) และมสีี
ขาว (ตารางที่ 26 และภาพที่ 6e-6f) 
 
 จากการที่ช้ินสวนแผนใบไมสามารถชักนําใหเกิดยอดขึ้นได ซ่ึงตางจากการศึกษาของ Liu 
et  al. (1990) ที่สามารถชักนําใหใบพริก C. annuum L. สายพันธุ bell pepper เกิดตนไดโดยตรง เมือ่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม BAP 10 มิลลิกรัมตอลิตร และ Naci et al. (2003) ที่
สามารถชักนําใหใบพริก C. annuum L. cv. Demre Sirrisi เกิดยอดไดในอาหารสังเคราะหสูตร MS 
ที่เติม NAA 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BAP 2 มิลลิกรัมตอลิตร อาจเปนผลมาจากอิทธิพลของ
อัตราสวนระหวางออกซินและไซโตไคนิน ซ่ึง Skoog and Miller (1957) กลาววา การที่เนื้อเยือ่จะ
พัฒนาเปนยอด แคลลัส หรือรากจะขึ้นอยูกับความสมดลุระหวางออกซินและไซโตไคนิน โดยทีถ่า
อัตราสวนระหวางออกซินและไซโตไคนินสูง จะสงผลตอการกระตุนการกําเนดิและเปลี่ยนแปลง
พัฒนาเปนรากและแคลลัส และถาอัตราสวนระหวางไซโตไคนินและออกซินสงูจะสงผลตอการ
กระตุนการเกดิยอด (ลิลล่ี, 2546) นอกจากนี้อาจเกิดจากสูตรอาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยง ปริมาณ
สารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด และสภาพเนื้อเยื่อไมเหมาะสมที่จะชกันําใหเกดิยอด (Skoog and 
Miller, 1957) อีกทั้งตําแหนงของใบ และอายุของชิ้นสวนใบที่นํามาใชในการเพาะเลีย้ง อาจจะยังไม
เหมาะสมตอการชักนําใหเกดิยอดไดอีกดวย รวมทั้งอิทธิพลทางพันธุกรรมที่แตกตางกันในพริกแต
ละชนิดอาจจะมีผลทําใหแผนใบมีการพัฒนาไปเปนยอดไดตางกนั (Christopher and Rajam, 1996) 
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ตารางที่ 26    ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนแผนใบของพริกลูกผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่เพาะ 
 เลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ Friable callus  หมายถึง แคลลัสเกาะตวักันอยางหลวม 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   NAA (A)   
 (มก./ล.) 

  BA (B) 
 (มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

0 0 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส แผนใบเปนสีเขียว มวนงอ รอยตัดมีสีน้ําตาล 
และเกิดแคลลัส (friable callus) 

แผนใบเปนสีเหลือง มวนงอ เกิดแคลลัส 
บาง ๆ บริเวณรอยตัด (friable callus) 

 5 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง เกิดแคลลัสสีขาว
เล็กนอยบริเวณรอยตัด (friable callus) 

แผนใบเปนสีเหลือง รอยตัดมีสีน้ําตาล และ
ไมเกิดแคลลัส 

แผนใบเปนสีเหลือง รอยตัดมีสีน้ําตาล และไม
เกิดแคลลัส 

 10 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัด (friable callus) 
 

แผนใบเปนสีเหลือง รอยตัดมีสีน้ําตาล และ
เกิดแคลลัสเล็กนอย (friable callus) 
 

แผนใบเปนสีเหลือง รอยตัดมีสีน้ําตาล และ
เกิดแคลลัส (friable callus) 
 

0.05 0 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิด
แคลลัส 

แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิด
แคลลัส 

แผนใบเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิดแคลลัส 

 5 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิด
แคลลัส 

แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิด
แคลลัส 

แผนใบเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิดแคลลัส 

 10 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิด
แคลลัส 
 

แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิด
แคลลัส 
 

แผนใบเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิดแคลลัส 
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ตารางที่ 26  (ตอ) 
 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   NAA (A)   
 (มก./ล.) 

  BA (B) 
 (มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

0.5 0 แผนใบสีเขียว มวนงอ เกิดแคลลัสเล็กนอย
บริเวณรอยตัด (friable callus) 

แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิด
แคลลัส 

แผนใบเปนสีเหลือง มวนงอ ไมเกิดแคลลัส 

 5 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิด
แคลลัส 

แผนใบเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส 

 10 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส 
 

แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิด
แคลลัส 
 

แผนใบเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส 
 

1 0 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิด
แคลลัส 

แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส 

 5 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิด
แคลลัส 

แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส 

 10 แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส 
 

แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิด
แคลลัส 
 

แผนใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และไมเกิดแคลลัส 
 

 
หมายเหต ุ Friable callus  หมายถึง แคลลัสเกาะตวักันอยางหลวม 
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จากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนไฮโปคอทิลของพริกทั้ง 3 คูผสมบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่
เติม NAA และ BA ความเขมขนตาง ๆ กัน พบวา ช้ินสวนของไฮโปคอทิลที่นํามาเพาะเลีย้งไม
สามารถชักนําใหเกิดยอดใหมไดในทกุสูตรอาหาร แตพบการเกิดแคลลัสบริเวณรอยตัดในทกุคูผสม
ในสูตรอาหารที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรขึ้นไป รวมกับ BA ในทุกระดบัความเขมขน  โดย
แคลลัสมีลักษณะที่เกาะตัวกนัอยางหลวม (friable callus) (ตารางที่ 27 และภาพที่ 6g-6h) และมีราก
เกิดขึ้น ซ่ึงตางจากการศึกษาของ Phillips and Hubstenberger (1985) ที่ทําการเพาะเลี้ยงชิ้นสวน 
ไฮโปคอทิลของพริก  C. annuum L. บนอาหารสังเคราะหสูตร MS พบวา ช้ินสวนไฮโปคอทิล
สามารถชักนําใหเกิดยอดไดดีในอาหารสังเคราะหที่เติม IAA 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA 
10.0 มิลลิกรัมตอลิตร และ Liu et al. (1990) ที่ทําการเพาะเลี้ยงชิน้สวนไฮโปคอทิลของพริกบน
อาหารสังเคราะหสูตร MS พบวา ช้ินสวนไฮโปคอทิลสามารถชักนําใหเกิดยอดได เมื่อใช BA 10 
มิลลิกรัมตอลิตร รวมทั้ง Naci et al. (2003) ที่สามารถชักนําใหช้ินสวนไฮโปคอทิลของพริก C. 
annuum L. cv. Demre Sirrisi เกิดยอดไดในอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม BAP 2 มิลลิกรัมตอ
ลิตร สาเหตุที่ช้ินสวนไฮโปคอทิลของพริก ลูกผสมทั้ง 3 คูผสม ไมสามารถชักนําใหเกิดยอดใหม
ขึ้นมาได แมวาจะให BA ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร เชนที่มีรายงานวาประสบผลสําเร็จ อาจ
เกิดจากชนิดของพริกที่ใชผสมแตกตางกนั อายุของชิ้นสวนที่นํามาเพาะเลี้ยงยังไมเหมาะสม และ
ตําแหนงของชิน้สวนที่นํามาเพาะเลี้ยงที่ตางกัน สาเหตุเหลานี้อาจมีผลตอการที่จะเกิดการพัฒนาเปน
ยอดขึ้นมาได หรือความสามารถในการเกิดยอดใหมของเนื้อเยื่อของคูผสม ตองการสภาพแวดลอม
ในการชักนําทีแ่ตกตางเฉพาะเจาะจงมากกวาพริกปกติทัว่ไป  จึงทําใหพบแตการเกิดแคลลัส (ภาพที่ 
6) ก็อาจจะสงผลตอการพัฒนาของเนื้อเยื่อไดเชนกัน ดังที่ Miklos and Maria (1981) ไดนํา
ช้ินสวนไฮโปคอทิลของพริก C. annuum T. Hatvani มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่
เติม BA 2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA 2 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ช้ินสวนไฮโปคอทิลที่อยูดาน
ปลายยอดมีการเกิดยอด ช้ินสวนไฮโปคอทิลที่อยูสวนกลางจะเกดิราก และชิ้นสวนไฮโปคอทิลที่อยู
ติดกับสวนรากจะเกิดแคลลัส 
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ตารางที่ 27    ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนไฮโปคอทิลของพริกลูกผสมขามชนิดระหวาง CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA รวมกับ BA ที่ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ Friable callus  หมายถึง แคลลัสเกาะตวักันอยางหลวม 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   NAA (A)   
 (มก./ล.) 

  BA (B) 
 (มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

0 0 ไฮโปคอทิลเปนสีดําบริเวณรอยตัด 
 และไมเกิดแคลลัส 

ไฮโปคอทิลเปนสีดําบริเวณรอยตัด 
 และไมเกิดแคลลัส 

ไฮโปคอทิลเปนสีดําบริเวณรอยตัด 
 และไมเกิดแคลลัส 

 5 ไฮโปคอทิลเปนสีดําบริเวณรอยตัด 
 และไมเกิดแคลลัส 

ไฮโปคอทิลเปนสีดําบริเวณรอยตัด  
และไมเกิดแคลลัส 

ไฮโปคอทิลเปนสีดําบริเวณรอยตัด  
และไมเกิดแคลลัส 

 10 ไฮโปคอทิลเปนสีดําบริเวณรอยตัด  
และไมเกิดแคลลัส 
 

ไฮโปคอทิลเปนสีดําบริเวณรอยตัด 
 และไมเกิดแคลลัส 
 

ไฮโปคอทิลเปนสีดําบริเวณรอยตัด  
และไมเกิดแคลลัส  
 

0.05 0 ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ  
และไมเกิดแคลลัส 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ และเกิด 
แคลลัสบริเวณรอยตัด (friable callus) 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ  
และไมเกิดแคลลัส 

 5 ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ  
และไมเกิดแคลลัส 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ 
 และไมเกิดแคลลัส 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ เกิดแคลลัส 
สีขาวบริเวณรอยตัดและเกิดราก (friable callus) 

 10 ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ 
 และไมเกิดแคลลัส 
 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ 
 และไมเกิดแคลลัส 
 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ เกิดแคลลัส 
สีขาวบริเวณรอยตัดและเกิดราก (friable callus) 
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ตารางที่ 27 (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ Friable callus  หมายถึง แคลลัสเกาะตวักันอยางหลวม 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   NAA (A)   
 (มก./ล.) 

  BA (B) 
 (มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 

0.5 0 ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ เกิดแคลลัส 
สีขาวบริเวณรอยตัดและเกิดราก (friable callus) 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ เกิดแคลลัส
สีขาวบริเวณรอยตัดและเกิดราก (friable 
callus) 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ เกิดแคลลัสสี
ขาวบริเวณรอยตัดและเกิดราก (friable callus) 

 5 ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง  เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัด (friable callus) 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง  เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัด (friable callus) 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง  เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัด (friable callus) 

 10 ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัด และเกิดราก (friable callus) 
 

ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัด และเกิดราก (friable callus)  
 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ และไมเกิด
แคลลัส (friable callus) 
 

1 0 ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัด และเกิดราก (friable callus) 

ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสเล็กนอย
บริเวณรอยตัด และเกิดราก (friable callus) 

ไฮโปคอทิลเปนสีเหลือง โคงงอ และเกิด
แคลลัสสีขาว (friable callus) 

 5 ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสเล็กนอย
บริเวณรอยตัดและเกิดราก (friable callus) 

ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสเล็กนอย
บริเวณรอยตัด และเกิดราก (friable callus) 

ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสเล็กนอย
บริเวณรอยตัด และเกิดราก (friable callus) 

 10 ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัดและเกิดราก (friable callus) 
 

ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัด และเกิดราก (friable callus) 
 

ไฮโปคอทิลเปนสีเขียว เกิดแคลลัสสีขาว
บริเวณรอยตัด และเกิดราก (friable callus) 
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                                  MS                                                       MS + NAA 1 มก./ล. 
 
 
 
                       
                                 
      
                                  MS                                         MS+ NAA 1 มก./ล.+ BA 10 มก./ล. 
 
 
 
 
 
 
                     MS + BA 10 มก./ล.                           MS + NAA 1 มก./ล.+ BA 10 มก./ล. 
 
 
 
 
 
 
                     MS + NAA 1 มก./ล.                                                  MS  
 
ภาพที่ 6 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนตาง ๆ ที่พบ ดังนี้ ช้ินสวนปลายยอดที่พบเฉพาะ  
                 การยืดยาวเกิดขึ้น แตไมพบการแตกยอดใหม (a) ช้ินสวนปลายยอดที่ไมเกดิการยืด                    
                 ยาวเพิ่มขึ้น (b) ช้ินสวนขอที่มกีารแตกยอดใหม (c) ช้ินสวนขอที่เกิดแคลลัสบริเวณ 
                 โคน (d) ช้ินสวนแผนใบทีเ่กิดแคลลัส (e) ช้ินสวนแผนใบที่ไมเกดิแคลลัส (f) 
                 ช้ินสวนไฮโปคอทิลที่เกิดแคลลัส (g) ช้ินสวนไฮโปคอทลิที่ไมเกิดแคลลัส (h) ของ   
                 ตนออนลูกผสมขามของพริก CA365 x CA1304  หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 

a b 

c d 

e f 

g h 
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จากการศึกษาการเพิ่มปริมาณตนพริกลูกผสมขามชนิดในสภาพปลอดเชื้อในครั้งนี ้ พบวา 
ช้ินสวนที่สามารถเพิ่มปริมาณตนออนพริกไดดีที่สุด คือ ช้ินสวนขอของตนออนพริกลูกผสมทั้ง 3 
คูผสม สวนชิ้นสวนปลายยอดไมสามารถเพิ่มจํานวนยอดใหมขึน้มา แตอยางไรก็ตาม ช้ินสวนยอด
เดิมมีการเกดิขอใหมขึ้นจํานวนหนึ่ง และมีการยืดยาวของขอรวมทั้งการเกิดรากขึ้นดวย ซ่ึงแสดงวา 
ช้ินสวนปลายยอดสามารถชักนําใหมีจํานวนขอเพิ่มมากขึน้ จากนัน้จึงทําการตัดขอไปเพาะเลีย้ง
เพื่อใหเกิดยอดและรากใหมขึ้นได ซ่ึงนับเปนแนวทางหนึ่งในการเพิม่ปริมาณตนพริกลูกผสมขาม
ชนิดได สวนชิ้นสวนของไฮโปคอทิลและแผนใบนั้น พบวา ไมสามารถชักนําใหเกิดยอดใหมขึ้นได 
แตสามารถชักนําใหเกิดแคลลัสเกิดขึ้นได ดังนั้นจึงมีแนวทางหนึง่ในการเพิ่มจํานวนตนพริกลูก 
ผสมขามชนิดจากเนื้อเยื่อแคลลัส โดยผานกระบวนการ indirect organogenesis หรือ indirect 
embryogenesis ได ซ่ึงเปนเรื่องที่นาศึกษาตอไป  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

การทดลองที่ 3.2  การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืตอการชักนําใหเกิดรากของ    
    ชิ้นสวนยอดที่เกิดใหมของตนออนพริกลูกผสมขามชนดิ 
 
 จากการนําชิน้สวนยอดที่ชักนําใหเกิดขึ้นจากการทดลองที่ 3.1 ทุกคูผสม มาชักนําใหเกิด
ราก โดยการนาํยอดมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ความเขมขน 0 0.01 0.1 
1 และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ความเขมขนของ NAA ที่ตางกันทําใหช้ินสวนยอดมีการเกดิราก
และมีความยาวรากแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติในพริกทั้ง 3 คูผสม โดยในสูตรอาหารที่
เติม NAA 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหช้ินสวนยอดเกิดรากไดจํานวนมากที่สุดเทากับ 
6.2 6.8 และ 6.4 รากตอยอด ในคูผสม CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x 
CA1297 ตามลําดับ และชิ้นสวนยอดสามารถเกิดรากไดรองลงมาในอาหารที่ไมเตมิ NAA เทากับ 
5.0  4.2 และ 4.8 รากตอยอด ในคูผสม CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x 
CA1297 ตามลําดับ และเมือ่ความเขมขนของ NAA สูงขึ้นมากกวา 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา 
สวนยอดไมสามารถเกิดราก แตมีแคลลัสเกิดที่โคนยอดแทน เมื่อพิจารณาความยาวรากทีเ่กิดขึน้ 
พบวา ในอาหารที่ไมเติม NAA รากมีความยาวดีที่สุดเทากับ 3.2  3.4 และ 3.4 เซนติเมตร ในคูผสม 
CA365 x CA1304  CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ตามลําดับ (ตารางที่ 28)  และเมือ่
ความเขมขนของ NAA ในอาหารเพิ่มขึน้มีผลทําใหความยาวรากที่เกิดขึ้นนัน้ลดลง และยังพบวา 
เมื่อความเขมขนของ NAA ในอาหารเพิ่มขึ้นมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตรขึ้นไป ทําใหช้ินสวนยอด
ไมสามารถเกิดรากไดเลย และยังทําใหใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง และเกดิการรวงเกิดขึน้ (ตารางที่ 29 
และภาพที่ 7-8)  
 
 จากผลการทดลองที่ไดมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Dabauza and Pena (2001) ที่ทํา
การชักนํารากจากชิ้นสวนปลายยอดของพริก C. annuum L. บนอาหารสังเคราะหสูตร MS พบวา 
ช้ินสวนปลายยอดสามารถเกิดรากได 80-100 เปอรเซ็นต ในสูตรอาหารที่เติม IBA 0.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร หรือ NAA 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงใกลเคียงกับผลที่ไดจากการทดลอง แตคอนขางจะตางกบั
การศึกษาของ Ebida and Hu (1993) ทีท่ําการชักนําการเกิดรากจากชิ้นสวนปลายยอดของพริก C. 
annuum L. cv. Early California Wonder บนอาหารสังเคราะหสูตร MS พบวา ช้ินสวนปลายยอด
สามารถเกิดรากเทากับ 70 เปอรเซ็นต ในสตูรอาหารที่เติม IAA 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ NAA 0.4 
มิลลิกรัมตอลิตร และ Naci et al. (2003) ที่สามารถชักนําใหช้ินสวนปลายยอดของพริก C. annuum 
L. cv. Demre Sirrisi เกิดรากไดในอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่ง
อาจเกิดจากตาํแหนงการตัดของยอด และอายุของชิ้นสวนยอดที่นํามาใชในการเพาะเลี้ยงที่ตางกนั 
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รวมทั้งอิทธิพลทางพันธุกรรมที่แตกตางกนัในพรกิแตละชนิดอาจจะมผีลทําใหช้ินสวนยอดมีการ
เกิดรากไดตางกัน   
 

 จากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนยอดเพื่อชักนําใหเกิดราก  พบวา ช้ินสวนยอดที่เล้ียงบนอาหารที่
เติม NAA มีจํานวนรากเกดิขึ้นมากกวายอดที่เล้ียงบนอาหารที่ไมเติม NAA อาจเปนเพราะชิน้สวน
ยอดที่นํามาเพาะเลี้ยงนัน้มีปริมาณ NAA ภายในเนื้อเยื่อไมเพียงพอตอการกระตุนใหเกิดรากจํานวน
มากได แตถาไดรับ NAA เพิ่มขึ้นจากอาหารที่ใชเพาะเลี้ยง เชนที่ความเขมขนของ NAA 0.01 
มิลลิกรัมตอลิตร พบวา สามารถกระตุนใหยอดพริกลูกผสมเกิดรากไดมากขึ้น อยางไรก็ตามหาก
ความเขมขนของ NAA มากเกินไปจะทําใหการเกิดรากนอยลงตามลําดับ และเมื่อเกิดรากแลว 
พบวา ช้ินสวนยอดตองการปริมาณ NAA ลดลง จึงจะทําใหการเจริญและพัฒนาของรากเปนไปไดดี
ที่สุด เชน ที่พบวารากที่เกดิขึ้นแลวมกีารเจริญเติบโตไดดีในอาหารทีไ่มเติม NAA ซ่ึงใหความยาว
รากยาวที่สุด ทั้งนี้เพราะวาออกซินความเขมขนที่สูงจะชวยกระตุนจุดกําเนิดราก แตมีผลยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อรากทําใหรากไมเจริญเติบโตอยางปกติ โดยความสามารถของเนื้อเยื่อพืชใน
การสรางรากขึ้นอยูกับความสัมพันธของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ทั้งภายในและภายนอก
ของชิ้นสวน นอกจากนี้ Richard (1996) ยังกลาวไววา ออกซินปนปจจัยที่สําคัญในการเกิดรากและ
ขั้นตอนการสรางรากสามารถแยกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก คือ การสรางจุดกําเนดิราก ซ่ึงเนื้อเยื่อ
ตองการออกซินในปริมาณทีสู่ง ระยะที่สอง คือ การชักนําใหเกิดรากและการเจริญเติบโตของราก 
ซ่ึงเนื้อเยื่อตองการออกซินในปริมาณที่คอนขางต่ํา และในอาหารที่เตมิ NAA ความเขมขนสูงขึ้น
สามารถชักนําหรือกระตุนใหมีการเกดิแคลลัสบริเวณโคนยอดเกิดขึ้นได เนื่องจากความเขมขนของ
ออกซินที่สามารถกระตุนใหเกิดการแบงเซลลและเกิดแคลลัสเกิดขึ้น (สมบุญ, 2535; Brock and 
Kaufman, 1991) อีกทั้งความเขมขนของ NAA ที่สูงเกนิไปยังสงผลใหยอดเกิดอาการใบเหลืองและ
เกิดการหลุดรวงของใบได ดังที่พบในการทดลอง   ดังนั้น การชักนําใหช้ินสวนยอดของพริก
ลูกผสมที่ไดจากการเพิ่มปรมิาณในสภาพปลอดเชื้อใหเกิดราก เพื่อนาํไปยายปลูกตอไปนั้น สามารถ
ทําไดโดยการเพาะเลี้ยงชิน้สวนยอดบนอาหารที่ไมมีหรือมี NAA ความเขมขนไมเกิน 0.01 
มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงจะทําใหไดตนพริกลูกผสมที่มีลักษณะสมบูรณไปใชประโยชนไปไดตอไป 
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ตารางที่ 28  จาํนวนราก และความยาวรากของชิ้นสวนยอดของพริกลูกผสม CA365 x CA1304    
 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297  ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS  
 ที่เติม NAA  ที่ความเขมขนตาง ๆ กันหลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 

 
**    คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ  
 1/     คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติ  

เมื่อวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
 
 
 

CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 NAA 
 (มก./ล.) 

 
จํานวน
ราก 

ความยาวราก 
(ซม.) 

จํานวน 
ราก 

ความยาวราก 
(ซม.) 

จํานวน 
ราก 

ความยาวราก 
(ซม.) 

0   5.00b1/  3.20a 4.20b 3.40a 4.60b 3.40a 
0.01 6.20a 0.90b 6.80a 0.30b 6.40a 0.30b 
0.1 1.50c 0.30c 1.10c 0.20b 0c 0b 
1 0c 0c 0c 0b 0c 0b 
10 0c 0c 0c 0b 0c 0b 

F-test **  ** ** ** ** ** 
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ตารางที่  29   การเปลี่ยนแปลงของชิ้นสวนยอดและการเกิดรากของพริกลูกผสม CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 บนอาหาร 
สังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ที่ความเขมขนตาง ๆ กันหลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 

 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   NAA (A) 

 (มก./ล.) CA365 x CA1304 CA1304 x CA365 CA365 x CA1297 
0 ยอดเจริญเปนปกติ ใบมีสีเขียวและ 

รากมีลักษณะยาวสีขาว   
ยอดเจริญเปนปกติ ใบมีสีเขียว แลรากมีลักษณะยาว 
สีขาว   

ยอดเจริญเปนปกติ ใบมีสีเขียว รากมีลักษณะยาว
สีขาว   

0.01 ยอดเจริญเปนปกติ ใบมีสีเขียวและ 
 รากมีลักษณะสั้นสีขาว   

ยอดเจริญเปนปกติ ใบมีสีเขียว และรากมีลักษณะ 
สั้นเปนกระจุก 

ยอดเจริญเปนปกติ ใบมีสีเขียว รากมีลักษณะสั้น
สีขาว   

0.1 ยอดเจริญเปนปกติ เกิดแคลลัสที่โคนตน ยอดเจริญเปนปกติ เกิดแคลลัสที่โคน และรากมี
ลักษณะสั้น 

ยอดเจริญเปนปกติ เกิดแคลลัสที่โคนตน   

1 ยอดไมยืดยาว เกิดแคลลัสที่โคนตน ยอดไมยืดยาว เกิดแคลลัสที่โคนตน ยอดเหลือง เกิดแคลลัสที่โคนตน   
10 ยอดและใบเหลือง   

 
ยอดและใบเหลือง และรวง  ยอดเหลือง และใบรวง 
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ภาพที่ 7  ลักษณะการเกิดรากจากการชักนาํใหเกิดรากในการเพาะเลีย้งชิ้นสวนยอดของพริก   

 CA365 x CA1304 บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่ไมเตมิสารควบคุมการเจริญ 
 เติบโตพืช  หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่8  ลักษณะการเกิดรากจากการชักนาํใหเกิดรากจากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนยอดของพริก   

 CA365 x CA1304 บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม NAA ความเขมขน 0.01  มิลลิกรัม   
  ตอลิตร หลังเพาะเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน 
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สรุป 
 
 1. เทคนิคที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง embryo ของพริก C. annuum L. (CA365) C. 
baccatum L. (CA1297) และ C. chinense Jacq. (CA1304) คือ วิธีการ ovule culture  
 
 2. การเพาะเลี้ยง ovule จากผลพริกทีท่ําการผสมขามชนิดของ CA365 x CA1304  
CA1304 x CA365 และ CA365 x CA1297 ที่มีอายุ 45 วันหลังผสมเกสร บนอาหารสังเคราะหสูตร
MS มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดีที่สุด 
 

3. ความเขมขนของ NAA ในอาหารสูตร MS ที่ทําให ovule ที่เกิดจากการผสมขามของ
พริกทั้ง 3 คูผสม มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดีที่สุด คือ อาหารที่ไมเติม NAA  

 
             4. ความเขมขนของ Kin ในอาหารสูตร MS ที่ทําให ovule ที่เกิดจากการผสมขามของพริก
ในคูผสม CA365 x CA1304 และ CA365 x CA1297 มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดีที่สุด คือ 
อาหารที่ไมเตมิ Kin สวนในคูผสม  CA1304 x CA365 ความเขมขนของ Kin ที่ทําให ovule ที่เกดิ
จากการผสมขาม มีเปอรเซ็นตการงอกเปนตนไดดีที่สุด คือ 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร   
 
  5. ช้ินสวนขอของตนออนพริกลูกผสม เปนชิ้นสวนทีด่ีที่สุดในการนํามาขยายจํานวนตน
ในสภาพปลอดเชื้อ 
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