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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสูตรอาหารอย่างง่ายในการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มของ
กล้วยไม้เอ้ืองพร้าว เเละผลิตสื่อการสอนเร่ืองการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้น า
โปรโตคอร์มของกล้วยไม้เอ้ืองพร้าวที่ได้จากการเพาะเมล็ดบนอาหารสูตร VW (Vacin and Went) 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นน าโปรโตคอร์มที่ได้มาเลี้ยงบนอาหาร อย่างง่ายจ านวน 3 สูตรได้เเก่ 
วว . (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย ) , NK (นารถกาญจน์ ) ,                                  
เเละ OD (อรดี สหวัชรินทร์ ) โดยเปรียบเทียบกับอาหารสูตร VW เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่า             
โปรโตคอร์มเอ้ืองพร้าวที่เลี้ยงบนอาหารทั้ง 4 สูตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย ไม่เเตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์  
 

นอกจากนี้อาหารทั้ง 4 สูตรสามารถชักน าให้เกิดยอดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่ 4 โดย
อาหารสูตร VW เเละ NK ให้ความยาวยอดเฉลี่ยของกล้วยไม้เอ้ืองพร้าวสูงสุด 18.00 มิลลิเมตร เเละ 
17.08 มิลลิเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่เเตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซนต์   ด้านการผลิตสื่อการสอนเเบบสื่อผสมซึ่งประกอบด้วยบทปฏิบัติการเเละ VDO พบว่า
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพิ่มมากขึ้น โดยมีคะเเนนก่อนเรียนเฉลี่ย                    
2.68 คะเเนนเเละคะเเนนหลังเรียนเฉลี่ย 13.77 คะเเนน  เเละเมื่อทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
สื่อการสอนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในสื่อผสมชุดนี้ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
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ABSTRACT 

         The  purpose of this reseach was to study the simple culture media for  Phaiustaius 
tankerilleae  protocorm and to produce an instruction media of plant tissue culture for classroom. 
Phaiustaius  tankerilleae's seeds were cultured on the VW (Vacin and Went) media for 4 weeks 
until the protocorms were developed. The protocorms were transferred to four simple culture media: 
OD (Oradee  Sahavacharin), TisTR (Thailand Institube of Scientific and Technological Research), 
NK (Nattakan), and VW and incubated for 7 weeks. The results showed that the mean diameter of 
the protocorms were insiginficantly different (p<0.05).  Moreover, the shoots were induced their at 
100 % with  these four media. The best results were obtained  using VW and NK formula only 
could be measured that the average length of shoots were 18.00 and 17.08 mm respectively which 
were insiginficantly different (p<0.05). 
 
 Besides, an instruction medium of plant tissue culture which contained  lab direction and 
VDO demonstation was used in the classroom. The knowledge reqarding plant tissue culture was 
increased in students who used this media as soon by  the increasing of  pre-test score from 2.68 to 
13.77 in post-test score. In addition, it the students were satisfied with thir teaching medium at the 
hightest  level. 
 


