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บทคัดย่อ
การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส้มซ่า ตั้งแต่การฟอกฆ่าเชื้อ อาหารที่ใช้ชักนายอด อาหารที่ใช้ชักนาราก และการย้ายออก
ปลูกในสภาพแปลงที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552-ตุลาคม 2554
ผลการศึกษาพบว่าการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดส้มซ่าด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์1.5% นาน 20 นาที และการฟอกฆ่าเชื้อปลายยอด
ส้มซ่าจากสภาพแปลงด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% หรือ 1.5% นาน 10 นาที มีการปนเปื้อนเพียง 27.50% และ 30.00%
ตามลาดับ ในการชักนายอดจากส่วนต่างๆ ของต้นกล้า (ยอด ใบเลี้ยง และข้อใบเลี้ยง) และปลายยอดจากต้นในสภาพแปลงนาน 8
สัปดาห์ พบว่า อาหารที่ชักนายอดจากจานวนมากที่สดุ จากแต่ละส่วนคือ MS+BAP 1.0 มก./ลิตร (3.70 ยอด) MS+BAP 0.5 มก./
ลิตร (2.40 ยอด) MS+BAP 1.0 มก./ลิตร +IAA 0.5 มก./ลิตร (6.40 ยอด) และ MS+BAP 0.5 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./ลิตร
(2.90 ยอด) ตามลาดับ และอาหารที่ให้ความยาวยอดมากที่สุดคือ MS+BAP 2.0 มก./ลิตร (10.36 มม.) MS ไม่ใส่สารควบคุม
การเจริญเติบโต (2.85 มม.) MS+BAP 0.5 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./ลิตร (9.47 มม.) และ MS+BAP 0.5 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./
ลิตร (5.56 มม.) ตามลาดับ การชักนารากส้มซ่าใน 8 สัปดาห์ พบว่า อาหารทุกสูตรให้จานวนรากไม่แตกต่างกันทางสถิติ (1.001.45 ราก) โดย MS ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโตให้เปอร์เซ็นต์การออกรากมากที่สุด (91.68 %) และความยาวรากมากที่สุด
(3.02 ซม.) และสูตรอาหาร MS ไม่ใส่สาร NH4NO3 และ KNO3 ทาให้ออกรากเร็วที่สุด 23.33 วัน ส่วนการย้ายออกปลูกพบว่า มี
วัสดุ 3 ชนิดให้การรอดตาย 100% คือถ่านแกลบผสมทราย (1:1) ถ่านแกลบผสมดิน (1:1) กาบมะพร้าวสับผสมถ่านแกลบและดิน
(1:1:1) และต้นกล้ามีการรอดตาย 100% เมื่อนาไปปลูกในสภาพแปลง
คาสาคัญ : ส้มซ่า, ข้อใบเลี้ยง และ พืชพื้นเมือง

*

ผู้เขียนให้ติดต่อ: E-mail: Ubol04@hotmail.com

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
Volume 10 Number 1 January – June 2013

วารสารเกษตรพระวรุณ

29

Tissue Culture of Citrus medica L. var. linetta Risso)
Ubol Somsong*
Faculty of Agricultural Technology, Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi, 76000, Thailand

Abstract
Tissue culture protocol for Citrus medica L. var. linetta Risso was studied, starting from surface
disinfestations, shoots induction, roots induction and transplanting to the field. This research was conducted
at Faculty of Agricultural Technology, Phetchaburi University from December 2010 to October 2012.
The result showed that surface disinfestation of the seed and field-grown shoot-tip by using 1.5%
sodium hypochlorite for 10 min and using 1.0% or 1.5% sodium hypochlorite for 10 min was the best method
which resulted in only 27.50% and 30% contamination respectively. Shoots induction media for different
parts of the in vitro seedling (shoot, cotyledons and cotyledonary node) and field-grown shoot-tip were also
studied for 8 weeks, the media which presented highest shoot number were MS+BAP 1.0 mg/l (3.70 shoots),
MS+BAP 0.5 mg/l (2.40 shoots), MS+BAP 1.0 mg/l + IAA 0.5 mg/l (6.40 shoots) and MS+0.5 mg/l + IAA 0.5
mg/l (2.90 shoots). The media that provided the longest shoot from those different parts were MS+BAP 2.0
mg/l (10.36 mm.) MS without plant growth regulator (2.85 mm.), MS+BAP 0.5 mg/l+IAA 0.5 mg/l (9.47 mm.),
and MS+BAP 0.5 mg/l (5.56 mm.), respectively. Roots induction media were studied for 8 weeks, and these
formulae were not significantly different (1.00-1.45 roots). Half strength of MS medium without plant growth
regulator produced the highest percentage of root formation (91.68%) and the longest root length (3.02 cm).
In addition MS medium without NH4NO3 and KNO3 induced root formation in 23.33 days. Regarding survival
percentage measured 8 weeks after transplanting the plantlets to different growth media, the plantlets were
found 100% survive when planted in a mixture of rice husk charcoal and sand (1:1), rice husk charcoal and
soil (1:1) and coconut bract and rice husk charcoal and soil (1:1:1). These whole plants were 100% survive
when grew in the field.
Keywords : Citrus medica L. var linetta Risso, Cotyledonary node and Native plant
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บทนา
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกโดยเฉพาะด้าน
พันธุ์พื ชกาลัง ลดลงอย่างมาก เนื่ องมาจากป่าไม้ ถู กท าลาย
ทาให้เหลือพื้นที่ป่าน้อยลง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่
เหลื อพื้ นที่ ป่าไม้ เพีย ง 33.44% ของพื้ นที่ป ระเทศ (ส านั ก
แผนงานและสารสนเทศ, 2554) ประกอบกับระบบการปลูก
พืชในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว ทาให้
พันธุ์พืชอื่นๆ เช่น พืชดั้งเดิมในท้องถิ่นหรือพืชพื้นเมืองหรือ
พืช ที่ มีการนามาใช้ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จน้ อยถู กทอดทิ้ง หรือถู ก
ทาลายไปเพื่อไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของพืชปลูก ถ้าไม่
มีการอนุรักษ์หรือนาพืชเหล่านี้มาขยายพันธุ์เพิ่มจานวนมาก
ขึ้น จะทาให้พันธุ์พืชสูญหายไปในที่สุด เป็นการสูญเสียแหล่ง
ในการคั ด เลื อ กพั น ธุ์ พื ช เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นอาหาร
เครื่ องนุ่ ง ห่ ม ยารั กษาโรค ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตลอดจนวั ต ถุ ดิ บ
ทางด้านอุตสาหกรรม (อุบล, 2540) และในอนาคตอาจเกิด
วิกฤตด้ านพื ช อาหารหรื อพืช ที่ ใช้ ป ระโยชน์ อื่นๆ พื ชจะถู ก
ทาลายโดยศัตรูพืชได้ง่ายขึ้นเพราะมีฐานทางพันธุกรรมแคบ
ลง จึ ง สมควรที่ จ ะส่ ง เสริ มการอนุ รั กษ์ แ ละขยายพั น ธุ์ พื ช
พื้นเมืองต่างๆ ไว้
ส้มซ่ าเป็นพืช พื้นเมื องชนิ ดหนึ่ งของประเทศไทย มี
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus medica L. var. linetta Risso
อยู่ในวงศ์ RUTACEAE ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับมะนาว เป็นไม้พุ่ม
ขนาดกลาง ความสูง ประมาณ 3-10 ม. ตามลาต้นและกิ่ ง
ก้านมี หนาม ใบมี ขนาดกลางค่อนข้ างหนา มีหู ใบเล็ ก ตรง
โคนใบคล้ายส้มจุก เป็นใบเดี่ยวเวียนเส้นสลับ มีกลีบดอก 5
กลีบ ออกดอกตามยอดกิ่งตอนต้นฤดูฝนสีขาวคล้ายดอกแก้ว
หรือมะนาว ผลคล้ ายมะกรู ดแต่ข นาดใหญ่ กว่ าเล็กน้อยผิ ว
หยาบขรุขระค่อนข้างหนา มีสรรพคุณทางยา โดยผิวผลสุ ก
รสปร่ า ใช้ ท ายาหอม แก้ ล มวิ ง เวี ย น หน้ า มื ด ตาลาย แก้
ท้องอืดท้องเฟื้อ น้าในผลรสเปรี้ยวอมหวาน กัดฟอกเสมหะ
แก้ไอ ฟอกโลหิต ใบใช้รักษาโรคผิวหนัง (สถาบันแพทย์แผนไทย, 2550) ใบอ่ อนนามาลวกหรื อต้ มรั บ ประทานเป็ นผั ก
ร่วมกับน้าพริก ลาบ ใบแก่นามาหั่ นเป็นฝอยใส่ลาบเพื่อดั บ
กลิ่ น คาว หรื อ น าใบใส่ ต้ ม และแกงแทนใบมะกรู ด ผล
รับประทานเป็นผลไม้ มีวิตามินเอและซีค่อนข้างสูง ผิวผล
นามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในหมี่กรอบทาให้รสชาติดีขึ้น ส้ม
ซ่ามีการขยายพันธุ์แบบดั้งเดิมโดยใช้เมล็ดและตอนกิ่ง (ไสว,
2550)
ปั จ จุ บั น ส้ ม ซ่ า มี จ านวนลดลงมาก ไม่ มี ก ารปลู ก
ทดแทนเนื่องจากคนไม่เห็นความสาคัญและไม่มีการปลูกเชิง
เศรษฐกิจ ถึงแม้จะมีประโยชน์ทางสมุนไพรและเป็นอาหาร
ได้ก็ตามแต่มีค วามเสี่ ยงที่จะสูญพันธุ์ ได้ ดัง นั้นการวิจัยนี้จึง
นาส้มซ่ามาศึกษาการขยายพันธุ์โ ดยการเพาะเลี้ย งเนื้ อเยื่ อ
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เนื่องจากเป็ นวิธีการขยายพั นธุ์ที่ ทาให้ ได้ พืชจานวนมากใน
เวลาอันรวดเร็ว และยั งไม่มีการศึกษามาก่อนในส้มซ่า แม้ มี
การศึ กษามาบ้ างแล้ วในพื ช ตระกู ล ส้ มอื่ นๆ เช่ น อั จฉริ ย า
และสุ รวิ ช (2538) และสุภ าพ (2546) ศึ กษาในส้มโอ วิ ภ า
รั ต น์ (2542) ศึ ก ษาในมะตู ม นาตยา และคณะ (2543)
ศึกษาในมะขามป้อม เป็นต้น ซึ่งถ้าสามารถขยายพันธุ์ส้มซ่า
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้สาเร็จ จะช่วยการเพิ่มจานวน
ในธรรมชาติให้มากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถเก็บรักษาพันธุ์
ด้วยการเพาะเลี้ย งเนื้อเยื่ อโดยไม่ เปลืองพื้ นที่ และสามารถ
นามาเพิ่มจานวนได้ทันเมื่อมีความต้องการใช้ในอนาคตได้
วิธดี าเนินการวิจยั
ดาเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อในเมล็ดและปลายยอด
1.1 นาเมล็ดจากผลแก่มาล้างน้าให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง
แล้วนาไปฟอกฆ่าเชื้อ 4 วิธีการ วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอด (Completely Randomized Design: CRD) มี 4 สิ่ง
ทดลอง จานวน 4 ซ้าๆ ละ 5 ขวดๆ ละ 2 เมล็ด ดังนี้
1) จุ่มเมล็ดในเอทานอล 95% 1-2 นาที ใช้ปาก
คีบนาเมล็ ดลนเปลวไฟจากตะเกีย งแอลกอฮอล์ แล้ วทิ้ งให้
เปลวไฟดับ
2) ฟอกฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ 1.0%
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์/ไฮคลอร์, ai : sodium hypochlorite
10%) 10 นาที ล้างด้วยน้ากลั่นนึ่ง ฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง ๆ ละ 5
นาที
3) ฟอกฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% 15
นาที ล้างด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
4) ฟอกฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.5% 10
นาที ล้างด้วยน้ากลั่น 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
1.2 ฟอกฆ่ าเชื้ อปลายยอดจากต้ นในสภาพแปลง
โดยนาปลายยอดที่แตกใหม่ มาล้างน้าให้สะอาดแล้วแช่ สาร
ป้องกั นและกาจั ด ราแมนโคเซ็บ 0.1% (ai: manganese
ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex
with zinc salt 80% w.p.) ประมาณ 30 นาที ล้างน้าให้
สะอาดแล้วนาไปฟอกฆ่าเชื้อ 5 วิธีการ วางแผนการทดลอง
แบบ CRD มี 5 สิ่งทดลอง จานวน 4 ซ้าๆ ละ 1 ชิ้นส่วน ดังนี้
1) ฟอกฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% 10
นาที ล้างด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
2) ฟอกฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0%
15 นาที ล้างด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
3) ฟอกฆ่ าเชื้ อ ด้ วยโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ 1.0%
และ 0.5% 10 นาที และ 5 นาที ตามลาดับ ล้างด้วยน้ากลั่น
นึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
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4) ฟอกฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.5% 10
นาที ล้างด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
5) ฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารสเตร็บโตมัยซิน 500 มก./
ลิตร 10 นาที ล้างด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
วิธีการที่ 2) - 4) ในตอนที่ 1.1 และทุกวิธีการในตอน
ที่ 1.2 หยดทวี น-20 ในขวดฟอกฆ่ าเชื้ อ 2-3 หยดด้ ว ย
จากนั้ นนาเมล็ ดที่ ผ่านการฟอกฆ่ าเชื้อด้วยวิ ธีต่ างๆ เหล่านี้
วางเลี้ ยงในอาหารสู ต ร MS (Murashige and Skoog,
1962) ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออุณหภูมิ 25-28ºC ให้ความ
เข้มแสง 1,835-3,000 ลักซ์ เป็นเวลา 14 ชม./วัน ตรวจนับ
เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์หลังฟอกฆ่าเชื้อในเวลา
7, 14, 21 และ 28 วัน นาไปหาค่าเฉลี่ยและนาไปวิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยใช้ F-Test และนาไปวิเคราะห์ ความ
แตกต่ างของค่ าเฉลี่ย โดยวิ ธี Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT)
2. ศึกษาสูตรอาหารที่ใช้ในการชักนายอด
ชิ้นส่ วนส้ มซ่ าที่ ใ ช้ ใ นการชั กนายอดคื อ ส่วนของต้ น
กล้าที่เพาะในสภาพปลอดเชื้อ 3 ส่วน ได้แก่ ปลายยอด ใบเลี้ ย ง และข้ อใบเลี้ ย ง และส่ วนของปลายยอดจากต้ นใน
สภาพแปลง วางแผนการทดลองแบบ CRD ใช้สูตรอาหาร
14 สูตร เป็นสิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 5 ซ้าๆ ละ 2 ขวด แต่
ละขวดใช้ชิ้นส่วนส้มซ่า 1 ชิ้น ซึ่งมี 4 ชุด คือ ชุดที่ใช้ปลาย
ยอดความยาวประมาณ 1.0 ซม. ชุดที่ใช้ใบเลี้ยงตัดครึ่งตาม
ขวาง ชุดที่ใช้ข้อใบเลี้ยงความยาวประมาณ 1.0 ซม. และชุด
ที่ใช้ ส่วนปลายยอดจากต้นที่เจริญในสภาพแปลงความยาว
ประมาณ 1.0 ซม. แล้ ววางเลี้ย งในอาหารสู ตร MS และ
อาหาร MS ที่ลดธาตุอาหารลงครึ่งหนึ่ง ( MS) ที่ผสมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BAP (benzylaminopurine) หรือ
BAP ผสม IAA (indole acetic acid) รวม 14 สูตร
หลังการเพาะเลี้ยงมีการบันทึกการเจริญพัฒนาของ
ส่วนต่างๆ ที่เลี้ยง นับจานวนยอดที่เกิดต่อชิ้นส่วน วัดความ
ยาวยอดหลั ง เลี้ ย งเป็ น เวลา 8 สั ป ดาห์ นาค่ า เฉลี่ ย ไป
วิเคราะห์ทางสถิติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1
3. ศึกษาสูตรอาหารที่ใช้ในการชักนาราก
วางแผนการทดลองแบบ CRD ใช้ สูต รอาหารเป็ น
สิ่งทดลองมี 6 สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซ้าๆ ละ 5 ขวด แต่ละขวด
ใช้ชิ้นส่วนยอดที่ชักนาได้ในตอนที่ 2 จานวน 4 ยอด แต่ละ
ยอดตัดให้มีความยาวประมาณ 1.0-1.5 ซม. โดยสูตรอาหาร
MS และ ½ MS รวม 6 สูตร
หลั ง การเพาะเลี้ ย ง บั น ทึ ก จ านวนวั น ที่ อ อกราก
จานวนราก/ต้น ความยาวรากหลังการเพาะเลี้ยง 4 และ 8
สัปดาห์ นาค่าเฉลี่ยไปวิเคราะห์ทางสถิติเช่นเดียวกับขั้นตอน
ที่ 1
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4. ศึกษาวิธีการย้ายออกปลูกในสภาพแปลง
นาขวดเพาะเลี้ย งเนื้ อเยื่อส้ มซ่ าที่ ออกรากดีแ ล้วไป
ปรับสภาพอุณหภูมิและความชื้นนอกห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1 สั ป ดาห์ นาออกจากขวดไปล้ า งวุ้ นให้ ส ะอาด แช่ ส าร
ป้องกันและกาจัดราแมนโคเซ็บ 0.1% ประมาณ 5-10 นาที
นาไปทดลองปลูกในถุงดาที่ใส่วัสดุปลูกชนิดต่างๆ 4 ชนิด ใช้
แผนการทดลองแบบ CRD มี 4 สิ่งทดลองๆละ 4 ซ้าๆ ละ
10 ถุงๆ ละ 1 ต้น ดังนี้
1. ใช้ถ่านแกลบอย่างเดียว
2. ใช้ถ่านแกลบผสมทรายอัตราส่วน 1:1
3. ใช้ถ่านแกลบผสมดินอัตราส่วน 1:1
4.ใช้ ก าบมะพร้ า วสั บ ผสมถ่ า นแกลบและดิ น
อัตราส่วน 1:1:1
หลั งการย้ายปลูกลงวั สดุ ใ นถุง ดา นาถุง ดาบรรจุ ใ น
กระบะพลาสติ ก รดน้ าให้ ชุ่ ม คลุ มด้ ว ยถุ ง พลาสติ ก ไว้ 2
สัปดาห์ ค่อยๆ เปิดถุ งที่ค ลุมออก นั บจานวนต้ นที่รอดตาย
หลังย้ายปลูก 4 และ 8 สัปดาห์ นาเปอร์เซ็นต์การรอดตาย
ไปวิเคราะห์ทางสถิติเช่นเดียวกับขั้นตอนอื่นๆ จากนั้นนาต้น
ส้มซ่าเหล่านี้ไปทดลองปลูกลงในสภาพแปลงที่วิทยาเขตโป่ง
สลอด อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี และศูนย์ สาธิตพืชไร่พืชสวน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี
ผลและวิจารณ์ผลการวิจยั
1. การฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดและปลายยอด
จากการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดส้มซ่า 4 วิธีการ พบความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p<0.01) ดังตาราง
ที่ 1 จะเห็ นได้ ว่าการใช้ ส ารละลายโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์
1.0-1.5% เป็นเวลา 10-15 นาที ให้ผลในการฟอกฆ่าเชื้ อ
ดีกว่าการจุ่ มเมล็ดในเอทานอล 95% แล้วเผาด้ วยเปลวไฟ
จากตะเกีย งแอลกอฮอล์ ต่างจากการทดลองของวิภ ารั ต น์
(2542) ที่นาเมล็ดมะตูมซึ่งเป็นพืชวงศ์เดียวกับส้มซ่ามาฟอก
ฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 10% (มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์เป็นองค์ประกอบ 6%) นาน 15 นาที ได้ปลอดเชื้อและ
นาไปเลี้ยงให้เจริญและพัฒนาได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีผิว
เมล็ ด ที่ ต่ างกั น และมี ก ารเตรี ย มเมล็ ด ต่ างกั น ด้ วยท าให้ มี
จานวนจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน ส่วนผลการศึกษาวิธีการฟอก
ฆ่าเชื้อยอดส้มซ่าที่ได้จากต้นที่เจริญในสภาพแปลง 5 วิธีการ
พบว่า การใช้สเตร็บโตมัยซิน 500 มก./ลิตร มีการปนเปื้อน
100% หลังการฟอกฆ่าเชื้อ 21 วัน แตกต่างกับสิ่งทดลองอื่น
ทางสถิ ติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ ง (p<0.01) โดยการฟอกฆ่าเชื้ อ
ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% 10 นาที โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 1.5% 10 นาที โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% 15 นาที
และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% และ 0.5% 10 และ 5 นาที
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มีการปนเปื้อน 30%, 30%, 50% และ 55% ตามลาดับ
หลังการฟอกฆ่าเชื้อ 28 วัน ดังตารางที่ 2
ผลการทดลองฟอกฆ่าเชื้อปลายยอดส้มซ่าจากสภาพ
แปลงนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับการทดลองของสุภาพ (2546)
ที่พบว่า การฟอกฆ่าเชื้อยอดส้มโอโดยจุ่มในเอทานอล 70%
นาน 1 นาที ล้างออกด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง แล้วจึง

ฟอกตามด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 15% 10 นาที ทาให้
ยอดปลอดเชื้ อและเจริญ พั ฒ นาเป็ นยอดใหม่ ไ ด้ใ นเวลา 6
สัปดาห์ ต่ างกันที่การฟอกฆ่าเชื้ อปลายยอดส้ มซ่ ามี การแช่
สารป้องกันและกาจัดราแมนโคเซ็บแทนการแช่ในเอทานอล
70%

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนของเมล็ดส้มซ่าหลังการฟอกฆ่าเชื้อด้วยวิธีต่างๆ ในเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน
สิง่ ทดลอง
1. จุ่มเอทานอล 95% 1-2 นาที แล้วเผาด้วยเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์
2. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% 10 นาที
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% 15 นาที
4. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.5% 10 นาที
F-test
C.V. (%)

เปอร์เซ็นต์การปนเปือ้ นหลังการฟอกฆ่าเชือ้
7
14
21
28
a1/
a
a
67.50
90.00
95.00
95.00a
15.00b 15.00b
32.50b 32.50b
20.00b 32.50b
32.50b 32.50b
0.00b
15.00b
27.50b 27.50b
**
**
**
**
44.70
39.16
28.39
28.39

หมายเหตุ: วิธีฟอกฆ่าเชื้อที่ 2-4 ผสมทวีน-20, 2-3 หยด และล้างด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
1/
ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) โดยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT)

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนยอดส้มซ่าจากสภาพแปลงหลังการฟอกฆ่าเชื้อด้วยวิธีการต่างๆในเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน
สิง่ ทดลอง
1. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% 10 นาที
2. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% 15 นาที
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% และ 0.5% 10 และ 5 นาที
4. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.5% 10 นาที
5. สเตร็บโตมัยซิน 500 มก./ลิตร 10 นาที
F-test
C.V. (%)

เปอร์เซ็นต์การปนเปือ้ นหลังการฟอกฆ่าเชือ้
7
14
21
28
b1/
b
c
20
25
30
30c
30b
45b
55b
50bc
c
b
c
20
45
45b
55b
10c
30b
30c
30c
95a
95a
100a
100a
**
**
**
**
40.41
35.32
28.85
30.57

หมายเหตุ: ทุกวิธีการทาหลังจากแช่ยากันรา 0.2% 30 นาที และ หยดทวีน-20, 2-3 หยด แล้วล้างด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
1/
ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) โดยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT)

2. การศึกษาอาหารที่ใช้ในการชักนายอด
หลังจากเลี้ยงส่วนต่างๆ ของต้นกล้าที่งอกจากเมล็ด
ในสภาพปลอดเชื้อและปลายยอดจากต้นในสภาพแปลงใน
อาหาร 14 สูตรเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ได้ผลดังตารางที่ 3 โดย
อาหารที่ ชักนายอดต้ นกล้ าได้ มากกว่าสู ตรอื่ นคื อMS+BAP
1.0 มก./ลิตร (3.70 ยอด) และ MS+BAP 2.0 มก./ลิตร +
IAA 0.5 มก./ลิตร (3.60 ยอด) อาหารที่ชักนายอดจากใบ
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เลี้ยงได้มากคือ MS+BAP 0.5 มก./ลิตร (2.40 ยอด) อาหาร
ที่ชักนายอดจากข้อใบเลี้ยงได้มากคือ MS+BAP 1.0 มก./
ลิตร+IAA 0.5 มก./ลิตร (6.40 ยอด) ดังภาพที่ 1(B) อาหาร
ที่ ชั ก น ายอดจากปลายยอดในสภาพแปลง ได้ ม ากคื อ
MS+BAP 0.5 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./ลิตร (2.90 ยอด)
และ MS+BAP 1.0 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./ลิตร (2.30
ยอด)
วารสารเกษตรพระวรุณ
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ส่ ว นด้ า นความยาวยอดอาหารที่ ใ ห้ ค วามยาว
ยอดจากการชักนายอดต้นกล้าได้มากคื อ MS+BAP 2.0
มก./ลิตร (10.36 มม.) MS ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต
(10.06 มม.) และ MS+BAP 0.5 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./
ลิตร (8.36 มม.) อาหารที่ให้ความยาวยอดจากการชักนาใบ
เลี้ ย งได้ มากคื อ MS+BAP 0.5 มก./ลิ ต ร (2.85 มม.)
MS+BAP 1.0 มก./ลิตร (2.28 มม.) และ MS+BAP 2.0
มก./ลิตร (2.00 มม.) อาหารที่ให้ค วามยาวยอดจากการชัก
นาข้อใบเลี้ยงได้มากคือ MS+BAP 0.5 มก./ลิตร+IAA 0.5
มก./ลิตร (9.47 มม.) MS ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต
(8.93 มม.) และ MS+BAP 1.0 มก./ลิ ตร (8.06 มม.)
อาหารที่ให้ความยาวยอดจากการชักนาปลายยอดจากสภาพ
แปลงได้มากที่สุดคือ MS+BAP 0.5 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./
ลิตร (5.56 มม.) จะเห็นได้ว่าอาหาร 14 สูตร สามารถชักนา
ยอดหรือต้นจากส่วนยอดและข้อใบเลี้ยงของต้นกล้าส้มซ่าที่
งอกจากเมล็ ด ในสภาพปลอดเชื้ อได้ ทุ กสู ต ร และพบว่ า มี
อาหารเพีย ง 8 สู ตร ที่ชั กนาต้ นจากใบเลี้ ย งได้ ในเวลา 8
สัปดาห์ ส่วนสูตรอื่นๆ อีก 6 สูตร ไม่สามารถชักนายอดได้
แต่เ มื่อเลี้ย งต่ อไปเป็ นเวลา 5 เดือน มี บางชิ้นส่วนในสูต ร
อาหาร 6 สูตรที่เจริญและพัฒนาเป็นยอดเล็กๆ และบางสูตร
นอกจากแตกยอดเล็ กๆ แล้ วมี การออกรากด้ วยด้ วย เช่ น
สูตร MS ที่ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต แสดงให้เห็นว่า
แต่ ล ะชิ้นส่ วนของพื ชมี ศั กยภาพในการเจริ ญ และพั ฒ นาที่
แตกต่างกัน โดยชิ้นส่วนยอดมีเนื้อเยื่อเจริญ ส่วนข้อใบเลี้ยง
ยังมีเนื้อเยื่อเจริ ญของตาข้างที่พ ร้อมจะแตกยอดใหม่แต่ใ บ
เลี้ยงไม่มีส่วนของเนื้อเยื่อเจริญอยู่จึงจาเป็นต้องใช้ ระยะเวลา
ปรั บสภาพยาวนานกว่ าและตอบสนองต่ อสารควบคุ มการ
เจริญเติบโตที่แตกต่างจากยอดและข้อใบเลี้ยงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Anushri และ Vibha (2000) ที่พบว่า อายุ
ของชิ้นส่วนพืชที่นามาเลี้ยงในอาหารมีความสาคัญ โดยการ
นาชิ้ นส่ วนอ่ อนๆ ของพื ช มาเลี้ ย งจะตอบสนองดี ก ว่ า แต่
จานวนยอดรวมที่ชักนาได้จากยอดและข้อใบเลี้ยงของมะตูม
ซึ่ง อยู่ ใ นวงศ์ เ ดี ย วกั นโดยวิ ภ ารั ต น์ (2542) พบว่ า มี ค วาม
แตกต่ างกั นสู ง เนื่องจากการเลี้ ย งข้ อใบเลี้ ยงของมะตูมใน
อาหาร MS+BAP 2 มก./ลิตร จะได้จานวนยอดเฉลี่ย 28.75
ยอด ในเวลา 30 วันเท่านั้น
3. การศึกษาอาหารที่ใช้ในการชักนาราก
หลังจากนายอดส้มซ่าที่เ จริญในสภาพปลอดเชื้อชั ก
นาในอาหารสูต รชั กนารากจานวน 6 สูต ร ปรากฏว่า มี
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อาหาร 4 สูต ร ที่ส ามารถชั กนาให้ส้ มซ่ าออกรากได้ จึงนา
ค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ทางสถิติเพียง 4 สูตร ซึ่งสูตรอาหารที่
ชักนารากได้เร็วที่สุดคือสูตร MS ไม่ใส่ NH4NO3 และ KNO3
ชักนาให้ออกรากในเวลา 23.33 วัน แต่ไม่ต่ างกันทางสถิ ติ
กับสูตร MS+IBA 0.5 มก./ลิตร (29.70 วัน) MS+IBA
1.0 มก./ลิตร (24.58 วัน) และสูตร MS ไม่ใส่สารควบคุม
การเจริญเติบโตมีเปอร์เซ็นต์การออกรากมากที่สุด เมื่อตรวจ
นับเป็นเวลา 4 และ 8 สัปดาห์ เท่ากับ 73.43 และ 91.68%
ตามลาดับ และมีจานวนรากและความยาวรากมากที่สุด คือมี
จานวนรากเฉลี่ย 1.45 ราก ความยาวราก 3.02 ซม. ซึ่งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ดังตารางที่ 4
4. การศึกษาการย้ายออกปลูกในสภาพแปลง
หลังจากการย้ายส้มซ่าที่ออกรากปลูกในวัสดุ 4 ชนิด
เป็นเวลา 4 และ 8 สัป ดาห์ พบว่า ส้มซ่ามีการรอดตาย
100% ในวัสดุปลูก 3 ชนิด ได้แก่ ถ่านแกลบ ถ่านแกลบผสม
ทราย (1:1) และกาบมะพร้ าวสั บ ผสมถ่ านแกลบและดิ น
(1:1:1) โดยส้ มซ่ า ที่ ย้ า ยออกปลู กในถ่ านแกลบในช่ ว ง 4
สัปดาห์แรกมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายแตกต่างกับวัสดุ 3 ชนิด
แรกไม่มากนัก (92.5%) แต่เมื่อใช้เวลานานขึ้นคือ 8 สัปดาห์
การย้ายปลูกในถ่ านแกลบจะมี เปอร์เ ซ็ นต์การรอดตายต่ า
ที่ สุ ด (47.5%) ดั ง ตารางที่ 5 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ถ่ า น
แกลบเป็ นวั สดุที่ ร่วนซุย ระบายน้าได้ดี จึงส่ งผลให้ วัสดุ ปลู ก
แห้ งเร็ วโดยปริมาณน้ าอาจไม่เ พีย งพอต่อการเจริ ญเติบ โต
ของพืชทั้งสองชนิดนี้เมื่อลาต้นมีการเจริญเติบโตมากขึ้นจะมี
ความต้องการน้าและธาตุอาหารมากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับ
ธาตุอาหารในถ่านแกลบมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับวัสดุปลูก
อื่นที่มีทรายหรื อดิ นปนทรายซึ่ง อุ้มน้ามากกว่าและมี ความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ มี ค่ าความเป็ นกรดด่ างที่ เ หมาะสมกั บ การ
ละลายของธาตุอาหาร (pH ประมาณ 5.5-6.5) ต่างจากถ่าน
แกลบซึ่ ง มี ธ าตุ อ าหารจ าเป็ น ค่ อ นข้ า งน้ อ ยและค่ า pH
ประมาณ 6.0-6.8 (ส านั กส ารวจและวิ จัย ทรั พ ยากรดิ น ,
2554; อิทธิสุนทร, 2551) และหากเป็นถ่านแกลบใหม่จะมี
pH ประมาณ 8.72 (สุ นิส า, 2555) ซึ่ ง ไม่ เ หมาะในการ
ละลายของธาตุอาหารที่พืชจะนาไปใช้ได้ และเมื่อนาต้นกล้า
ที่รอดตายเหล่านี้ (ภาพที่ 1C) ไปปลูกในสภาพแปลงที่วิทยา
เขตโป่งสลอด และศูนย์สาธิตพื ชไร่ พืชสวนอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ ท่าแร้ง ปรากฏว่ามีการรอดตาย 100%
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(A)

(B)

(C)

ภาพที่ 1 ผลส้มซ่า (A) ส้มซ่าในอาหารชักนายอด (B) และต้นส้มซ่าที่ย้ายลงวัสดุปลูกก่อนนาลงปลูกในแปลงธรรมชาติ (C)
ตารางที่ 3 จานวนยอดและความยาวยอด (มม.) ของส้มซ่าที่ได้จากการชักนาส่วนต่างๆของต้นกล้าส้มซ่าและปลายยอดจากสภาพ
แปลงหลังเพาะเลี้ยงบนอาหาร 14 สูตร เป็นเวลา 8 สัปดาห์
สิง่ ทดลอง (สูตรอาหาร)

ยอดต้นกล้า
จานวน
ความ
ยอด
ยาวยอด
1.40b1/ 10.06ab
2.90b
7.96abcd
3.70a
5.42de
b
1.30
7.53bcde
1.50b
8.36abc
b
2.90
5.50de
a
3.60
5.27de
3.10b
6.32cde
b
1.50
5.85cde
1.20b
6.35cde
b
1.00
10.36a
b
1.00
4.95e
1.00b
6.12cde
b
1.00
7.50bcde
**
**
34.45
27.07

ใบเลีย้ ง
จานวน ความยาว
ยอด
ยอด
0.00c
0.00c
2.40a
2.85ab
1.40b
2.28ab
b
0.10
2.00ab
0.02c
0.60bc
bc
0.60
0.80bc
bc
0.60
1.00bc
1.20b
1.10bc
c
0.00
0.00c
0.00c
0.00c
c
1.00
0.64c
c
0.00
0.00c
0.00c
0.00c
c
0.00
0.00c
**
**
126.60 153.34

ข้อใบเลีย้ ง
จานวน ความยาว
ยอด
ยอด
1.40f
8.93a
3.20de
6.79b
4.80b
8.06ab
ef
2.10
2.77ef
3.60cd
9.47a
a
6.40
2.42ef
bc
4.70
5.42c
3.70bd 3.18def
3.10de
2.09f
1.80f
2.58ef
ef
2.30
3.78de
f
1.70
3.11def
2.00ef
2.53ef
f
1.80
4.31cd
**
**
126.0
22.96

ปลายยอด
จานวน ความยาว
ยอด
ยอด
1.00d
3.15cde
1.90bc
3.66abcd
0.90de
2.21de
cd
1.50
2.41de
1.50cd
5.56a
cde
1.40
4.97abc
e
0.70
4.37abcd
1.00de
1.75e
de
1.00
3.95abcd
1.80bc
5.29ab
bc
2.10
3.25bcde
a
2.90
3.35bcde
2.30ab
4.52abc
de
1.10
4.09abcd
**
**
32.69
37.74

1. MS ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต
2. MS+BAP 0.5 มก./ลิตร
3. MS+BAP 1.0 มก./ลิตร
4. MS+BAP 2.0 มก./ลิตร
5. MS+BAP 0.5 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./ลิตร
6. MS+BAP 1.0 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./ลิตร
7. MS+BAP 2.0 มก./ลิตร+IAA 0.5 มก./ลิตร
8. MS ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต
9. MS+BAP 0.5 มก./ลิตร
10. MS+BAP 1.0 มก./ลิตร
11. MS+BAP 2.0 มก./ลิตร
12. MS+BAP 0.5 มก./ลิตร +IAA 0.5 มก./ลิตร
13. MS+BAP 1.0 มก./ลิตร +IAA 0.5 มก./ลิตร
14. MS+BAP 2.0 มก./ลิตร +IAA 0.5 มก./ลิตร
F-test
C.V. (%)
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
1/
ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) โดยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT)

ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์การออกราก จานวนราก และความยาวรากของส้มซ่า หลัง เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรต่างๆ เป็นเวลา 4 และ
8 สัปดาห์
สิง่ ทดลอง
1. 1/2MS ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต
2. 1/2MS+IBA 0.5 มก./ลิตร
3. 1/2MS+IBA 1.0 มก./ลิตร
4. MS ไม่ใส่ NH4NO3 และ KNO3
F-test
C.V. (%)

จานวนวันที่
ออกราก
38.89a1/
29.70b
24.58b
23.33b
**
16.54

เปอร์เซ็นต์การออกราก
4 สัปดาห์
8สัปดาห์
a
73.43
91.68a
61.25a
76.56b
59.37a
59.75c
8.75b
11.25d
**
**
19.67
13.87

จานวนราก
1.45
1.25
1.12
1.00
ns
22.38

ความยาวราก
(ซม.)
3.02A
2.80A
2.18AB
1.22B
*
35.54

ns =ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99% ตามลาดับ
1/
ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
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ตารางที่ 5 เปอร์เซ็นต์การรอดตายของส้มซ่าหลังการย้ายปลูกในวัสดุ 4 ชนิด เป็นเวลา 4 และ 8 สัปดาห์
สิง่ ทดลอง
1. ใช้ถ่านแกลบอย่างเดียว
2. ใช้ถ่านแกลบผสมทรายอัตราส่วน 1:1
3. ใช้ถ่านแกลบผสมดินอัตราส่วน 1:1
4. ใช้กาบมะพร้าวสับผสมถ่านแกลบและดินอัตราส่วน 1:1:1
F-test
C.V. (%)

เปอร์เซ็นต์การรอดตายของส้มซ่าหลังการย้ายปลูก
4 สัปดาห์
8 สัปดาห์
b1/
92.5
47.5b
100.0a
100.0a
a
100.0
100.0a
100.0a
100.0a
**
**
2.55
2.88

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
1/
ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) โดยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT)

สรุปผลการวิจยั
1. การฟอกฆ่ าเชื้ อเมล็ ดหรื อยอดส้มซ่ าจากต้นใน
สภาพแปลงควรใช้โ ซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ 1.0-1.5% เป็ น
เวลา 10 นาที
2. ชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ของส้ ม ซ่ า มี ก ารตอบสนองต่ อ
อาหารที่ใช้ในการชักนายอดต่างกัน โดยข้อใบเลี้ยงให้จานวน
ยอดเฉลี่ยเมื่อนาไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรต่างๆ มากกว่า
ชิ้นส่วนอื่นๆ
3. อาหารที่เหมาะในการชักนารากของส้มซ่าคือสูตร
MS ที่ลดธาตุอาหารลงครึ่งหนึ่ง ( MS) ไม่ใ ส่สารควบคุ ม
การเจริญเติบโต โดยมีการออกรากมากที่สุดและมีความยาว
รากมากที่สุด
4. การย้ ายปลู ก ส้ มซ่ าโดยใช้ ถ่ านแกลบผสม ดิ น
ทราย และกาบมะพร้าวสั บผสมดิ น มีการรอดตายดีกว่าใช้
ถ่ า นแกลบอย่ า งเดี ย วเมื่ อพื ช ได้ รั บ น้ าและธาตุ อาหารไม่
เพียงพอจึงมีการเจริญเติบโตไม่ดีและตายไปในที่สุดหลังจาก
นาส้ มซ่ าที่ รอดตายในวัส ดุป ลูกชนิ ดต่างๆ ไปปลู กในแปลง
สภาพธรรมชาติมีการรอดตาย 100%
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ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งต่อไป ก่อนการตัดแบ่งยอดส้มซ่าไป
ชักนาราก ควรมีการทดลองย้ายไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร
MS ไม่ ใ ส่ ส ารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตหรื อ ใส่ ส าร
จิ บ เบอเรลลิ น (Gibberellin) เป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ก่ อ น
เพื่อให้ยอดมีการเจริญยืดยาวมากขึ้น ทาให้สามารถตัดแบ่ง
ได้สะดวก และอาจส่งผลให้การออกรากดีขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นเมืองซึ่ง ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากส านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.) ประจาปี
งบประมาณปี 2552 ผู้ วิจั ย ขอบคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง มา ณ
โอกาสนี้
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