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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ เก็บ ปลูกรวบรวมและดูแลรักษาแหลํงพันธุกรรมพืชวงศ์ขิง

ที่หายากและมีคุณคําทางเศรษฐกิจและขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวน โดยได๎รวบรวมพืชวงศ์ขิงทั้งหมด 3 สกุล 

5 ชนิดได๎แกํ สกุล Curcuma 3 ชนิด สกุล Kaemperia 1 ชนิด และสกุล Zingiber 1 การขยายพันธุ์

พืชวงศ์ขิงทั้ง 5 ชนิดด๎วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพบวํา ตูบหมูบ (Kaempferia marginata Carey.) 

สามารถเพ่ิมจ านวนได๎ดีที่สุด 6.6 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ เมื่อวางบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 

รํวมกับฮอร์โมน KN (1:0.5 มก/ล) กระเจียวขาว  (C. parviflora Wall.) สามารถเพ่ิมจ านวนได๎ดีท่ีสุด 

4 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ เมื่อวางบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA:TDZ:NAA (4:3:0.5 มก/ล) กระเจียว

ขาว  (C. singularis Gagnep.) สามารถเพ่ิมจ านวนได๎ดีท่ีสุด 2.66 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ เมื่อวางบนอาหาร

สูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA:TDZ:NAA (2:2:0.5 มก/ล) วํานชักมดลูก (C. xanthorrhiza Roxb.) 

สามารถเพ่ิมจ านวนได๎ดีที่สุด 3.39 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ เมื่อวางบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่

ความเข๎มข๎น 2 มก/ล และ กระทือ (Zingiber zerumbet (L.) Smith.) สามารถเพ่ิมจ านวนได๎ดีท่ีสุด 

3.44 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ เมื่อวางบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน KN ที่ความเข๎มข๎น 2 มก/ล รํวมกับ

การใช๎น้ ามะพร๎าว 20% และ proline 500 มก/ล พืชทุกชนิดสามารถชักน าให๎เกิดรากและกลายเป็นต๎น

ที่สมบูรณ์ได๎ทั้งหมด เมื่อน าออกปลูกพบวํามีอัตรารอดชีวิตอยูํในชํวง  88.57% - 100%  

ต๎นตูบหมูบที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลองมีปริมาณโปรตีนสูงกวําสองเทํา แตํมี

ปริมาณไขมนัและไฟเบอร์ต่ ากวําต๎นที่ได๎จากป่าธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบวําต๎นตูบหมูบที่ได๎การ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลองมีปริมาณคลอโรฟิลล์และปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระสูงกวํา ซึ่งชํวย

เพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจ เมื่อประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรมของกระเจียวขาว 1 C. parviflora 

โดยเทคนิคอาร์เอพีดีพบวําต๎นพืชตัวอยํางให๎คําความแตกตําง (PIC) อยูํระหวําง 0.94-0.99 มีคําเฉลี่ย 

0.97 แสดงถึงมีประสิทธิภาพสูงในการแยกความแตกตํางต๎นพืชตัวอยําง เดนโดรแกรมที่สร๎างจากวิธี 

UPGMA แบํงต๎นกระเจียวขาวออกเป็นสามกลุํมซึ่งสอดคล๎องกับแหลํงที่มาของต๎นพืช 

 

ค าส าคัญ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การอนุรักษ์ พืชที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจ ขมิ้น โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 
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Abstract 

 

The objectives of this study were to collect, cultivate and maintain genetic 

conversation of rare and economic plants of some Zingiberaceae species and to 

propagate these plants via tissue culture. Five species of 3 genus Zingiberaceae 

including Curcuma, Kaemperia and Zingiber were investigated. The results showed that 

C. parviflora had the most multiple shoot average 4 shoots/explant in BA (4 mg/l), TDZ 

(3 mg/l) and NAA (0.5 mg/l). C. singularis had the most multiple shoot average 2.66 

shoots/explant in BA (2 mg/l), TDZ 2 mg/l) and NAA (0.5 mg/l). C. xanthorrhiza showed 

the most multiple shoot average 3.39 shoots/explant in BA (2 mg/l). K. marginata had 

the most multiple shoot average 6.6 shoots/explants in BA (1 mg/l) and KN (0.5 mg/l). 

Z. zerumbet obtained the most multiple shoot average 4.44 shoots/explants in KN (2 

mg/l), 20% coconut water and proline (500 mg/l). Root induction was found in all five 

species and completed plantlets were obtained. Regenerated plantlets when were 

transferred into the field had survival rate in the range of 88.57%  to 100%. 

 In vitro K. marginata had higher protein content about 2 –fold but lower fat 

and fiber content compared to plants collected from nature forest. In addition In vitro 

K. marginata had higher total chlorophyll and antioxidant content that would add 

economic value. For genetic variation study in C. parviflora using RAPD technique, the 

results showed that, among 8 plants, the calculated PIC value was 0.94-0.99 with 

average 0.97 which indicates high polymorphic capability. The dendrogram using 

UPGMA algorithm based on RAPD markers divided these plants into three groups which 

appear conserved with their relative sources. 

 

Keywords : Tissue culture, conservation, economic plants, Plant Genetic Conservation 

Project 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุกรรมพืชในประเทศไทยและทั่วโลกมีแนวโน๎มลดน๎อยลง

อยํางรวดเร็วอันเนื่องจากการเพ่ิมของทรัพยากรมนุษย์และภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเขตพ้ืนที่

ป่าร๎อนชื้น อันสํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ได๎แกํ พรรณพืช สัตว์ป่ า แมํน้ า ถูกท าลายจนสูญสิ้น

พันธุ์ และมีผลกระทบตํอความเป็นอยูํทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคงของธรรมชาติ

โดยรวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหนํวยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบตํอการอนุรักษ์

และศึกษาการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีอยูํ ในท๎องถิ่น และได๎รํวมสนองพระราชด าริใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

กุมารีและได๎ปฏิบัติงานสนองพระราชด าริตามแผนแมํบทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปีที่ 5 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559) โดย

มุํงเน๎นศึกษาการอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ และใช๎ประโยชน์พันธุกรรมพืช คณะปฏิบัติการวิจัยมทส. ได๎

รํวมปฏิบัติงานส ารวจทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนน้ าพุง จ.

สกลนคร รํวมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทยและคณะปฏิบัติการอพ.สธ. และปฏิบัติงานส ารวจ

ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในชํวงปีงบประมาณ 2554 - 2555 

ผลการส ารวจในเบื้องต๎นในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนน้ าพุง จ.สกลนครโดย อ. ดร.พอล 

เจ โกรดิ รศ. ดร.หนูเดือน เมืองแสนและคณะ ได๎พบพรรณพืชไมํน๎อยกวํา 270 ชนิด ใน 212 สกุล และ 

83 วงศ์ วงศ์ที่มีจ านวนชนิดมากที่สุดคือ พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) 19 ชนิด และ Fabaceae (45 

ชนิด) (พอล และคณะ, 2556) ในจ านวนพรรณพืชวงศ์ขิงนี้พบทั้งพืชสี พืชอาหาร พืชสมุนไพรและพืชที่

มีศักยภาพตํอการพัฒนาคุณคําทางเศรษฐกิจ ผู๎วิจัยจึงสนใจท าการศึกษา ส ารวจ รวบรวมเพ่ิมเติม 

ขยายพันธุ์พืชด๎วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและศึกษาการใช๎ประโยชน์พืชกลุํมวงศ์ขิงที่มีคุณคําทาง

เศรษฐกิจ เพื่อการอนุรักษ์และเพ่ือสนองพระราชด าริในกิจกรรม 4 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ซึ่ง

จะมีทั้งการปลูกในพ้ืนที่ การเก็บรักษาในรูปเนื้อเยื่อโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการเก็บรักษา

พันธุกรรมในรูปดีเอ็นเอ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมในกิจกรรม 4 กิจกรรม

อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการวิจัยนี้จะมุํงเน๎นในการน าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยง
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เนื้อเยื่อมาใช๎ในการขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุกรรมของพืชวงศ์ขิงเหลํานี้ พร๎อมศึกษาคุณคําทาง

โภชนาการและสารต๎านอนุมูลอิสระ เพ่ือการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์ตํอไป ซึ่งจะกํอให๎เกิด

ประโยชน์หลายประการ เชํน เป็นแหลํงศึกษาทางด๎านพฤกษศาสตร์  นิเวศวิทยา พันธุกรรมพืช และยัง

ใช๎เป็นวัตถุดิบเพ่ือการศึกษาการพัฒนา ผลิตพันธุ์จากพืชดังกลําว เพ่ือให๎งานของโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามความต๎องการ รวมทั้งได๎รับประโยชน์ หรือผลพลอยได๎จากการด าเนินงานที่ผํานมา 

เพ่ือขยายผลตํอไปในอนาคต โครงการวิจัยนี้ จึงมีความประสงค์เสนอของบประมาณเ พ่ือให๎สามารถ

ด าเนินกิจกรรมสืบตํอไป เพ่ือความยั่งยืนของการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

2. เพ่ือส ารวจ เก็บ ปลูกรวบรวมและดูแลรักษาแหลํงพันธุกรรมพืชวงศ์ขิงที่หายากและมีคุณคํา

ทางเศรษฐกิจ ภายในมหาวิทยาลัยและขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนให๎มากขึ้น 

3. เพ่ือหาสภาวะและสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวงศ์ขิงบางชนิด 

4. เพ่ือศึกษาคุณคําทางโภชนาการและสารต๎านอนุมูลอิสระของพืชวงศ์ขิงบางชนิดเพ่ือเพ่ิม

มูลคําให๎สูงขึ้น 

5. เพ่ือศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวงศ์ขิงบางชนิด

ด๎วยเทคนิค RAPD-PCR 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

1. ส ารวจและเก็บตัวอยํางพืชวงศ์ขิงที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีทั้งที่เป็นพืชอาหาร สมุนไพร 

พืชหายาก จากพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร และพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารีหรือพ้ืนที่ใกล๎เคียง 

2.รวบรวมและปลูกขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงที่เป็นพืชอาหาร พืชสมุนไพรและพืชหายากในท๎องถิ่น

แบบยั่งยืน   

3. ศึกษาคุณคําทางโภชนาการและสารต๎านอนุมูลอิสระของพืชวงศ์ขิงเพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎สูงขึ้น 

4. ศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวงศ์ขิงบางชนิดด๎วย

เทคนิค RAPD-PCR 
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1.4 สถานที่วิจัย 

ห๎องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาวิชาชีววิทยา สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  

ห๎องปฏิบัติการ เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ  (SC1-306)  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 
1.5 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 1.4.1 การรวบรวมและปลูกขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นแหลํงศึกษาด๎านพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา การปลูกเลี้ยง และการบ ารุงรักษา เพ่ือปกปัก
พันธุกรรมพืชให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 
 1.4.2 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการขยายพันธุ์พืชที่มีคุณคํา
ทางเศรษฐกิจ ให๎ได๎จ านวนมากในเวลารวดเร็ว และได๎พืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิม อยํางไร
ก็ตาม พืชแตํละชนิดมีสูตรอาหารที่เหมาะสมและสภาวะในการเพาะเลี้ยงตํางกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต๎อง
ทราบเบื้องต๎นวํา สภาพในการเพาะเลี้ยง และสูตรอาหารใดที่เหมาะสมในเพาะเลี้ยงเนื้อ เยื่อพืชให๎ได๎
จ านวนมากในแตํละชนิด 
 1.4.3 พืชแตํละชนิดมีคุณคําทางโภชนาการและสารต๎านอนุมูลอิสระแตกตํางกัน ท าให๎เกิดการ
เพ่ิมมูลคําให๎สูงขึ้น 
 1.5.4 ความผันแปรทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถตรวจสอบที่ระดับ

ดีเอ็นเอด๎วยเทคนิค RAPD-PCR 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นองค์ความรู๎การวิจัยตํอไปกลุํมเป้าหมาย:  กรมป่าไม๎ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย

ตํางๆ 

 2. บริการความรู๎แกํประชาชน กลุํมเป้าหมาย:  เกษตรชุมชน นักเรียน นักศึกษา องค์การ

บริหารสํวนต าบล 

 3. เป็นประโยชน์ตํอประชาชนกลุํมเป้าหมาย กลุมํเป้าหมาย:   ชมรมอนุรักษ์ 

 4. อ่ืนๆ (ระบุ) เก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่หายากและที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจในประเทศไทย  

กลุํมเป้าหมาย:  หนํวยงานรํวมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชด าริ  
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บทที่ 2 

 บทตรวจเอกสาร  

 

2.1 ลักษณะท่ัวไปของพืชวงศ์ขิง  

พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) เป็นพืชล๎มลุกอายุหลายปีที่เจริญเติบโตได๎ดีทั้งในเขตร๎อนและ

เขตอบอํุนที่มี ความชื้นสูง พบการกระจายพันธุ์อยูํในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ สามารถกระจายได๎

บริเวณกว๎าง ตั้งแตํความสูงระดับต่ าสุดจนถึงระดับสูง 2 ,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล พืชวงศ์นี้มี

ลักษณะพิเศษคือ ทุกสํวน ของต๎นมีกลิ่นของน้ ามันหอมระเหย (essential oil) ใช๎เป็นเครื่องเทศ เป็น

พืชสมุนไพรมีสรรพคุณเป็นยา เชํน กระชายด า วํานชักมดลูก ขิงขําเป็นต๎น ใช๎ท าอาหาร  เชํน ขิง ขํา 

ขม้ิน กระเจียวขาว กระเจียวแดง และกระชาย สีย๎อม เครื่องส าอาง บางชนิดมีดอกและใบที่สวยงามใช๎

เป็นไม๎ดอกไม๎ประดับ สํงออกขายตํางประเทศ เชํน ปทุมมา ดาหลา ขิงแดง ประเทศไทยมีความ

หลากหลายของพืชวงศ์ขิงนี้สูง มีรายงานพบ 26 สกุล 300 ชนิด (Larsen and Larsen, 2006)  ใน

ประเทศไทยพืชหลายชนิดที่อยูํในวงศ์ขิงถูกจัดวําเป็นพืชพบเฉพาะถิ่น (endemic plants) 45 ชนิด 

และพืชหายาก (rare plants) 120 ชนิด (ได๎มีการตรวจสอบตาม IUCN Red list และ Thai Red List 

และรายงานประเมินสถานภาพโดย สุรพล แสนสุข (สุรพล, 2554) 
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 ตารางท่ี 1.1 พืชวงศ์ขิงที่พบในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ าพุง จ.สกลนครและพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

จ.นครราชสีมา (พอล และคณะ, 2556) 

เลขที่ ชื้อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพ ประโยชน์ 

1 ขําป่า  Alpinia galanga 
 พืชอาหาร พืช

สมุนไพร 

2 
กระชายดอกสีขาว
มํวง Boesenbergia baimaii  

พืชหายาก พืช
เฉพาะถิ่น 

พืชสมุนไพร 

3 กระชายแดง Boesenbergia rotunda  พืชสมุนไพร 

4 กระชาย  Boesenbergia sp.  
พืชหายาก  พืชอาหาร พืช

สมุนไพร 
5 เอ้ืองหมายนา Costus speciosus  ไม๎ประดับ 
6 กระเจียว ปทุมมา Curcuma  alismatifolia  ไม๎ประดับ 
7 กระเจียวแดง Curcuma sessilis   ไม๎ประดับ พืชอาหาร 
8 กระเจียวขาว Curcuma singularis  ไม๎ประดับ พืชอาหาร 
9 กระเจียวขาว Curcuma parviflora  ไม๎ประดับ 

10 เข๎าพรรษา Globba panicoides  พืชหายาก ไม๎ประดับ 

11 เข๎าพรรษา Globba annamensis พืชหายาก ไม๎ประดับ 

12 เปราะเถ่ือน Kaempferia laotica  
พืชหายาก พืชอาหาร พืช

สมุนไพร 

13 เปราะสยาม Kaempferia siamensis  
พืชหายาก พืช
เฉพาะถิ่น 

พืชอาหาร พืช
สมุนไพร 

14 ตูบหมูบ/เปราะ 
Kaempferia marginata 
Gagnep. 

พืชหายาก พืชอาหาร พืช
สมุนไพร 

15 ขิงกระตําย Zingiber juncium 
พืชหายาก  พืชอาหาร พืช

สมุนไพร 

16 จอกแดง 
Stahlianthus thorelii 
Gagnep. 

N/A พืชสมุนไพร 

17 กระทือ 
Zingiber zerumbet 
phupanensis 

พืชเฉพาะถิ่น ไม๎ประดับ 
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2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์ขิง 

พืชวงศ์ขิงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ไม๎ล๎มลุกเนื้ออํอน (herb) เจริญบนดิน พบน๎อยที่เป็นพืชอิงอาศัย 

(epiphyte) และมีอายุได๎หลายปี (perennial) ทุกสํวนของพืชมีกลิ่นหอม โดยสํวนเหง๎ามีกลิ่นหอมมาก

ที่สุด 

ลักษณะวิสัย (habit) 

ราก (root) เป็นระบบรากฝอย แตกออกจากข๎อสํวนโคนของเหง๎า อาจมีการสะสมอาหารเชํน

สกุล Boesenbergia และ Globba โดยพองออกเป็นหัวรูปรียาว นอกจากนี้บริเวณปลายของรากฝอยมี

การสะสมอาหารโดยพองออกรูปรีสั้ นหรือรูปไขํ  เชํน  สกุล  Boesenbergia สกุล  Curcuma           

สกุล Globba และสกุล Kaempferia 

ล าต้น (Stem) มี 2 ชนิดคือ ล าต๎นใต๎ดิน (underground stem) และล าต๎นเหนือดิน (aerial 

stem) 

1. ล าต๎นใต๎ดินหรือเหง๎า (Rhizome) เจริญที่ผิวดินในบางสกุลเชํน สกุล Etlingera มีเหง๎าฝังอยูํใต๎ผิวดิน 

ส าหรับสกุล Homsted และ Geostchys มีเหง๎าอยูํเหนือผิวดินท าหน๎าที่ค้ าจุนล าต๎นเหนือดิน  เหง๎ามี

การเจริญเติบโตในแนวระนาบแบบเจริญทางข๎าง (sympodial) เหง๎าแตกแขนงได๎ที่ปลายของทุกแขนง 

มีตาท่ีเจริญเป็นล าต๎นเหนือดินหรือชํอดอกหรือทั้งล าต๎นเหนือดินหรือชํอดอก เหง๎าสามารถเจริญใหมํได๎

จากตาที่หุ๎มด๎วยเกล็ดใบซึ่งอยูํใกล๎กับโคนล าต๎นเหนอดินแล๎วเหง๎าก็เจริญแบบนี้ตํอกันไปเรื่อยๆ ขนาด

ของเหง๎าอาจจะสั้นหรือยาว หนาหรือบาง แปรผันไปตามแตํละชนิด พืชหลายชนิดในวงศ์นี้จะพักตัวใน

ฤดูแล๎งโดยล าต๎นเหนือดินเหี่ยวแห๎งตายเหลือเฉพาะเหง๎าพักตัวอยูํใต๎ผิวดิน พอถึงฤดูฝนล าต๎นเหนือดิน

และตาดอกก็จะเกิดขึ้นจากตาเหง๎าอีกครั้งหนึ่ง 

2. ล าต๎นเหนือดิน  เป็นกาบใบที่โอบซ๎อนกันเป็นล าต๎นเทียม (pseudostem) ไมํแตกสาขา บางชนิด

กาบใบสั้นและมีใบ 1-2 ใบ จึงมักเห็นเพียงแผํนใบแบนราบติดกับผิวดินเชํน สกุล Kaempferia และ 

Scaphochlamys ส าหรับพืชในวงศ์นี้ที่มีล าต๎นเหนือดินสูงสุดได๎แกํ สกุล Etlingera ซึ่งล าต๎นอาจสูงได๎

ถึง 5 เมตร เมื่อมีสภาพภูมิอากาศที่ไมํเหมาะสม  ล าต๎นเหนือดินจะเหี่ยวเฉาลง จนกรนะทั่งถึงฤดูฝนปี

ถัดมาจะเจริญขึ้นมาใหมํในระยะเวลาใกล๎เคียงกันทุกปี รวมทั้งการสร๎างชํอดอก ดอก ผล และเมล็ด 

กํอนที่จะเหี่ยวไปอีกครั้ง 

พืชสกุล Alpinia และสกุล Etlingera มีล าต๎นภายในล าต๎นที่แท๎จริงจนถึงปลายยอด สํวนสกุล Etlingera 

มีล าต๎นที่แท๎จริงอยูํในระยะที่ 3 ใน 4 ของความสูงทั้งหมด ล าต๎นที่แท๎จริงเป็นเนื้อเยื่ออํอนและมีกาบใบ
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หุ๎มอยูํรอบที่สํวนโคนมีข๎อปล๎องสั้น สูงขึ้นไปปล๎องจะยาวขึ้น ส าหรับสกุลอ่ืนๆ มีกาบใบอัดแนํนท าให๎

คล๎ายล าต๎นจริง 

ใบ (leaf) เป็นใบเดี่ยว (simple leaf) เรียงสลับในระนาบเดียวกัน แนวการเรียงของใบขนาน

กับเหง๎า เชํน เผํา Hedychieae, Globbeae  และ Zingibereae สํวนเผํา Alpinieae แนวการเรียง

ของใบตั้งฉากกับเหง๎า มีจ านวนใบตั้งแตํ 2 ใบ ยกเว๎นพืชในสกุล Kaempferia  บางชนิดที่มี 1 ใบ ใบ

ลํางสุดพบที่ระยะ 1 ใน 3 ของความสูงล าต๎น โดยที่ใบบริเวณนี้มีขนาดสั้น และแคบกวําใบที่อยูํสูงขึ้นไป 

ใบมีสํวนประกอบที่ส าคัญคือ แผํนใบ (blade) ลิ้นใบ (ligule)  ก๎านใบ (petiole) และกาบใบ (leaf 

sheath) ดังนี้ 

1. แผํนใบ มีลักษณะเป็นรูปรี รูปหอกกลีบ รูปขอบขนาน หรือรูปกลมมน ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม 

ฐานใบแหลม มน หรือเว๎า เนื้อใบบางหรือคํอนข๎างบางขอบใบเรียบ ผิวใบเกลียง ยกเว๎นบางชนิดมีขนสั้น 

สีเขียว บางชนิดพบสีมํวงมากวําสีอื่นๆ หรือพบสีมํวงทั้งแผํนใบ ขนาดของแผํนใบมีความแตกตํางกันตาม

ชนิด บางชนิดมีขนาดใหญํยาวประมาณ 1 เมตรแตํไมํพบวํามีความยาวมากกวํา 1 เมตร และใบที่อยูํบน

ล าต๎นเดียวกันมีขนาดแตกตํางกันไป 

2. ลิ้นใบ มีลักษณะเป็นเยื่อบาง หรือเป็นขนสั้นเรียงเป็นแถวอยูํที่รอยตํอระหวํางกาบใบกับแผํนใบ

ด๎านบน  

3. ก๎านใบ สํวนใหญํมีก๎านใบสั้นและไมํมีก๎านใบ แตํบางสกุลเชํน Curcuma และ Cenolophon มีก๎าน

ใบยาว เชื่อมติดกับแผํนใบและกาบใบ 

4. กาบใบ แยกออกจากกัน กาบใบสกุล Alpinia และ Etlingera  มีความยาวมากและโอบหุ๎มแนํน 

 ช่อดอก (inflorescence) การเกิดของชํอดอกมี 2 แบบคือ ออกจากปลายยอดของล าต๎น

เหนือดิน  และจากตาของเหง๎าบริเวณโคนของล าต๎นเหนือดิน ก๎านชํอดอกมีกาบใบโอบหุ๎มรอบ ชูตั้งตรง 

บางชนิดโค๎งงอทอดราบไปกับพ้ืนดิน ชํอดอกมีแขนงชํอดอกขนาดสั้นๆแตกออกมาด๎านข๎างและเรียงวน

เป็นเกลียวรอบแกนกลางชํอดอก จ านวนหลายแขนง แตํละแขนงมีดอกจ านวนมาก บางชนิดลดรูปเหลือ

เพียงดอกเดียว แขนงชํอดอกแตํละอันมีใบประดับยํอย (bracteole) รองรับ แตํในสกุล Boesenbergia 

มีใบประดับ (bract) เรียงสองแถว พรรณไม๎ที่มีแขนงชํอดอกเป็นพรรณไม๎ที่มีลักษณะโบราณ ดอกใน

แขนงชํอดอกแตํละอันมีใบประดับยํอยรองรับ ลักษณะของใบประดับยํอยที่เชื่อมเป็นหลอดพบได๎ในเผํา 

Alpineae และรูปถ๎วยมีรูเปิดแยกพบในเผํา Hedychieae ในสกุลที่มีการพัฒนาของแขนงชํอดอกดี 

พบวํามีใบประดับยํอยเชื่อมเป็นหลอดหรือเป็นรูปถ๎วยทุกแขนงชํอดอก 
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ชํอดอกมีหลายแบบ โดยเกิดจากการเปลี่ยนรูปและมีความแตกตํางกันไปตามเผําและสกุล เชํนมีการลด

รูปและขนาดของใบประดับ พบในสกุล Alpinia ในหลายสกุลแขนงชํอดอกลดรูปเหลือดอกเพียงดอก

เดียว บางสกุลมีจ านวนดอกในแขนงชํอดอกมากแตํความยาวของแกนแขนงชํอดอกสั้นลงและมีดอกอัด

แนํนที่สํวนโคนของใบประดับ โดยดอกยื่นออกมานอกใบประดับเชํน สกุล Curcuma, Camptandra  

และ Scaphochlamys  

ดอก (Flower) ดอก มีสํวนประกอบที่ส าคัญได๎แกํ กลีบเลี้ยง (calyx) กลีบดอก (corolla) 

เกสรเพศผู๎ที่เป็นหมัน (staminode)  เกสรเพศผู๎ (stamen) และเกสรเพศเมีย (pistil) 

กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมกันเป็นหลอด (calyx) ปลายแยกเป็น 1-3 แฉก (lobes) โดยแฉกด๎านใด

ด๎านหนึ่งเว๎าลึกมากท่ีสุด 

กลีบดอก โคนเชื่อมกันเป็นหลอด (corolla tube) ปลายแยกเป็น 3  แฉก โดย 1 แฉกเป็นแฉก

บนมีขนาดใหญํกวําแฉกข๎าง 2 แฉก 

เกสรเพศผู๎ ที่เป็นหมันมี 5 อัน โดย 3 อันเชื่อมติดกันและแผํเป็นแผํนแบนกว๎าง เปลี่ยนหน๎าที่

ไปลํอแมลง เนื่องจากมีขนาดใหญํและสีสันสวยงาม เรียกวํากลีบปาก (labellum) ส าหรับกลีบปากนี้มี

ขนาดใหญํที่สุดในดอกและเดํนชัด สํวนขนาดและรูปรํางแปรผันไปตามชนิดอีก 2 อัน อยูํที่บริเวณโคน

ของกลีบปาก เรียกวําเกสรเพศผู๎ที่เป็นหมัน (staminode) ซึ่งมีขนาดใหญํ เล็ก หรือลดรูปไปพบวําใน

เผํา Hedychieae  มีการพัฒนาของเกสรเพศผู๎ที่เป็นหมันดี สํวนเผํา Alpineae และ Zingiberaceae 

ลดรูปไปหรือเชื่อมติดกับกลีบปาก ในสกุล Caulokaempferia มีเกสรเพศผู๎ที่เป็นหมันและกลีบปาก

ขนาดใหญํชัดเจน สํวนสกุล Zingiber มีเกสรเพศผู๎ที่เป็นหมันเชื่อมติดกับกลีบปาก 

เกสรเพศผู๎ มีก๎านเกสรสั้น (filament) แตํในบางสกุล เชํน สกุล Globba มีก๎านเกสรยาว อับเรณู 

(anther) มี 2 อันเรียงตามแนวยาวขนานกัน เมื่อแกํแตกออกตามยาว มีสันเหนือเกสรเพศผู๎ (anthwe-

crest) แผํเป็นแผํนแบน หรือรูปรํางเรียวยาว 

เกสรเพศเมีย มีรังไขํฝังอยูํใต๎ฐานรองดอก (inferior ovary) พรรณไม๎สํวนใหญํในเผํา 

Alpineae, Hedychieae และ Zingibereae รังไขํมี 3 ห๎อง (locules) และออวุล (ovule) ติดแบบพ

ลาเซนตารอบแกนรํวม (axile placenta) บางชนิดมี 1 ห๎องและออวุลติดแบบพลาเซนตาที่ฐาน ส าหรับ

เผํา Globbeae รังไขํมีชํองเดียวและออวุลติดแบบพลาเซนตาแนวตะเข็บ มีออวุลจ านวนมาก ในสกุล 

Alpinia มีออวุลน๎อย สํวน Scaphochlamys มีเพียงออวุลเดียว ก๎านเกสรเพศเมียเรียวยาวแนบติดก๎าน

เกสรเพศผู๎ ที่โคนของก๎านเกสรเพศเมียมีตํอมน้ าต๎อย (nectary) บางชนิดลดรูปไปเป็นแอํงหรือบางชนิด

มามีตํอมน้ าต๎อย 



21 
 

21 
 

ผล (fruit) ผลมีผลสองแบบคือ แบบแคปซูล (capsule) และแบบที่มีเนื้อนุํมเปลือกบางเหนียว 

บางชนิดเมื่อกาแตกออก บางชนิดไมํแตก ผลแกํแล๎วแตกพบเป็นจ านวนน๎อยกวํา  พบในสกุล Globba, 

Hedychium, Roscoea และ Zingiber ผลของสกุล Alpinia พบวําผลจะแตกออกเมื่อบีบเบาๆ แตํจะ

ไมํแตกเอง 

  เมล็ด (seed) รูปรี (elliptic) หรือรูปไขํ (ovate) มีมุมที่คํอนข๎างแข็ง มีเยื่อหุ๎มบางๆ ภายใน

เมล็ดประกอบด๎วยนิวเซลลัส (nucellus) สีขาว มีการสะสมแป้ง เอนโดสเปิร์ม อยูํล๎อมออวุลบริเวณโคน

ของเมล็ดมีเนื้อเยื่อ (plug) อุดอยูํแนํนและเมื่อเมล็ดงอกรากแรกเกิด (radicle) จะดันเนื้อเยื่อนี้ให๎หลุด

ไป (สุรพล, 2543) 

 

2.3 การกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ขิง 

พืชวงศ์ขิงพบทั่วไปในเขตร๎อน มีการกระจายพันธุ์อยูํในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ พบ

หนาแนํนในแถบมาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว ชวา อินโดนีเซีย ไทย และแพรํกระจายพันธุ์ทั่วไปใน

เอเชียเขตร๎อน เชํน จีนตอนบน อินเดีย และพมํา ทั่วโลกมีประมาณ 50 สกุล 1,500 ชนิด ส าหรับใน

ประเทศไทยอาจพบได๎ประมาณ 26 สกุล 300 ชนิด (Larsen and Larsen, 2006) 

 

2.4 การขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิง 

2.3.1 เมล็ด (seed) พบวําขิงติดเมล็ดได๎ยากในประเทศไทย ดังนั้นผู๎ปลูกเลี้ยงจะต๎องหมั่น

สังเกตดอกแห๎งถ๎าต๎องการเก็บเมล็ดพันธุ์ ควรเพาะเมล็ดในวัสดุเพาะที่คุณสมบัติเป็นกรดเล็กน๎อยระบาย

น้ าดี และกลบด๎วยวัสดุเพาะบาง ๆ เวลาการงอกของเมล็ดไมํแนํน แตํงอกเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ด

ธรรมรักษา  

2.3.2 ใช๎ตะเกียง (Aerial offshoots) ชํอดอกของขิงแดงเมื่อแกํจะสร๎างตะเกียง หรือหนํอเล็ก 

ๆ ที่โคนกลีบประดับ สามารถแยกตะเกียงออกจากชํอดอกและปลูกได๎ทันที แตํจะให๎ผลดีถ๎าตะเกียงมา

ช าให๎เกิดรากกํอน โดยจะมีการสร๎างราก 4-8 สัปดาห์หลังการช า  

2.3.3 การแยกหนํอ (Division) กิ่งหนํอใหมํจะเกิดที่สํวนบนของเหง๎าของต๎นแมํ การแยกหนํอ

มักท าโดยใช๎หนํอที่ไมํแกํเกินไปนัก ให๎มีสํวนของเหง๎ายาวประมาณ 5 นิ้ว และสํวนของต๎นเทียมยาว 8-

12 นิ้ว แล๎วน ามาปักช าในกระบะช า หรือถุงพลาสติก  

2.3.4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) การน าเอาชิ้นสํวนใดชิ้นสํวนหนึ่งของพืช ไมํวํา

จะเป็นอวัยวะ เนื้อเยื่อเซลล์หรือเซลล์ที่ไมํมีผนังที่เรียกวํา Protoplast มาเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์ซึ่ง



22 
 

22 
 

ประกอบด๎วยแรํธาตุ น้ าตาล วิตามิน และฮอร์โมนพืชในสภาพปลอดจุลินทรีย์ และอยูํในสภาวะควบคุม

สิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ อุณหภูมิ แสง ความชื้น (อรดี, 2539) 

 

2.5 ประโยชน์ของพืชวงศ์ขิง 

2.4.1 ใช๎เป็นอาหาร เชํน น าขิงมาผัด หรือรับประทานสด ขิงมีฤทธิ์อํุน ชํวยขับเหงื่อ ไลํความ

เย็น ขับลม แก๎ท๎องอืด ท๎องเฟ้อ ชํวยให๎เจริญอาหาร และท าให๎รํางกายอบอํุน ในทางยานิยมใช๎ขิงแกํ 

เพราะขิงยิ่งแกํจะยิ่งเผ็ดร๎อนและจะมีใยอาหารมาก รักษาอาการคลื่นไส๎อาเจียน ไข๎หวัด อาการไอ ขับ

เสมหะ อาการปวดประจ าเดือน แผลที่เกิดจากไฟไหม๎หรือถูกน้ าร๎อนลวก อาการปวด ขํา ดอกและล า

ต๎นอํอนใช๎รับประทานเป็นผักสด 

2.4.2 ใช๎เป็นเครื่องเทศ แตํงกลิ่น รสของอาหาร และเครื่องดื่ม เชํน ขําเป็นเครื่องเทศที่ใช๎แตํง

กลิ่นอาหารและดับกลิ่นคาวพวกเนื้อสัตว์ตํางๆ เชํน ต๎มย าปลา ข๎าวต๎มปลา ต๎มขําไกํ เป็นสํวนผสมใน

น้ าพริกเครื่องแกงตํางๆ นอกจากนี้ยังใช๎เป็นสํวนผสมของลูกแป้งท่ีใช๎ท าข๎าวหมากและเหล๎า ดอกและล า

ต๎นอํอนใช๎รับประทานเป็นผักสด 

2.4.3 เป็นพืชสมุนไพร เชํน ขิงแก๎ลมในท๎องอืดแนํน ขม้ินแก๎โรคปวดท๎องจากโรคกระเพาะ ไพล

มีสรรพคุณบรรเทาอาการหอบหืด บรรเทาอาการอักเสบ ปวดบวม และบรรเทาอาการปวดกล๎ามเนื้อ  

กระวานสํวนที่น ามาใช๎ ลูก รสเผ็ดร๎อนหอม ขับเสมหะ ขับลม ขับโลหิต บ ารุงธาตุ กระจายเลือดและลม

ให๎ซําน  

2.4.4 ปลูกเป็นไม๎ไม๎ดอกไม๎ประดับ เชํน มหาหงส์ ดาหลา ขิงแดง ใช๎ปลูกประดับตามสวน  

2.4.5 ปลูกเพ่ือจ าหนําย เชํน ขิง ขม้ิน กระวาน ขํา (สุรพล, 2543) 

 

2.6 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของตูบหมูบ (Kaempferia marginata Carey ex Roscoe.) 

ตูบหมูบ (Kaempferia marginata Carey ex Roscoe.) มีชื่อเรียกอ่ืนอีก เชํน เปราะเถื่อน      

เสนํห์จันทร์หอม (สุรพล, 2543) ล าต้นเหนือดิน สูง 3-7 ซม. กาบใบที่ไมํมีแผํนใบ มี 3 ใบ ยาวประมาณ 

3 ซม. ใบ มี 2 ใบ แผํนใบ รูปกลม ยาว 8-16 ซม. กว๎าง 6-12 ซม. ปลายใบแหลมหรือมีติ่งแหลม ฐาน

ใบมนหรือรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ สีมํวงแดง ผิวใบด๎านบนเกลี้ยง ผิวใบด๎านลํางสีมํวงแดง มีขนสั้นนุํมสีขาว 

แบนราบแนบชิดพ้ืนดิน ก๎านใบไมํมี กาบใบ ยาวประมาณ 5 ซม. ลิ้นใบ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 4 

มม. ช่อดอก เกิดที่ปลายยอดล าต๎นเหนือดิน ยาว 5.5-6 ซม. กว๎าง 1.3-1.6 ซม. ก๎านชํอดอก ยาว

ประมาณ 1 ซม. ใบประดับ รูปหอก ยาว 3.5-3.8 ซม. กว๎างประมาณ 1 ซม. ปลายเรียวแหลม ผิว
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เกลี้ยง เนื้อบาง สีเขียว ใบประดับย่อย รูปแถบ ยาว 3-3.2 ซม. กว๎างประมาณ 0.3 ซม. ดอก มี 6-8 

ดอก สีขาว หลอดกลีบเกลี้ยง ยาว 2.5-3 ซม. หลอดกลีบดอก ยาว 3-4 ซม. แฉกบน รูปรีถึงรูปขอบ

ขนาน ยาวประมาณ 2.5 ซม. กว๎างประมาณ 0.5 ซม. ปลายรูปคุํม เรียวแหลม แฉกข๎าง รูปรี ยาว

ประมาณ 2.5 ซม. กว๎างประมาณ 0.3 ซม. ปลายมน กลีบปาก รูปไขํกลับ ยาว 3.5-4 ซม. กว๎าง     

3.5-3.7 ซม. ปลายมี 2 พูขนาดใกล๎เคียงกัน  รอยเว๎าระหวํางพูลึกประมาณ 1.7 ซม. ปลายพูหยักมน 

ขอบสีขาว กลางกลีบปากมีสีมํวง เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน ยาว 2-3 ซม. กว๎าง 1-1.5 ซม. ปลายคํอนข๎าง

แหลม สีขาว เกสรเพศผู้ ก๎านเกสรเพศผู๎ ยาวประมาณ 1 มม. กว๎างประมาณ 5 มม. สันเหนืออับเรณู 

รูปกึ่งสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวประมาณ 5 มม. กว๎างประมาณ 5 มม. สีขาว ปลายมน ปลายมี 2 พู รอยเว๎า

ระหวํางพูลึก ประมาณ 5 มม. อับเรณู ยาวประมาณ 6 มม. กว๎างประมาณ 4 มม. เกสรเพศเมีย รังไขํ 

ยาว 2-3 มม. กว๎าง 3-4 มม. ผิวเกลี้ยง ตํอมน้ าต๎อย ไมํมี ราก รากสะสมอาหารคล๎ายรากของกระชาย 

ปลายรากมีปมสะสมอาหารรูปรีหรือรูปไขํ เหง๎าสั้น ขนาดเล็กเจริญไปทางด๎านข๎าง  ผล รูปรี ยาว

ประมาณ 2.5 ซม. กว๎างประมาณ 1.3 ซม. ผิวเกลี้ยง สีขาว ตรงปลายผลมีสีเขียว เมล็ด มีจ านวนมาก 

รูปรี สีน้ าตาลหรือสีเขียว มีเยื่อหุ๎มเมล็ดสีขาว  

นิเวศวิทยา  ป่าเต็งรัง ออกดอกต๎นเดือนมิถุนายนถึงปลายสิงหาคม (สุรพล, 2543)   

 

 2.7 ลักษณะพฤกษศาสตร์ของกระเจียวขาว (Curcuma parviflora) 

หัวรูปไขํ ขนาด 2 x 1.5 ซม. เหง๎าแตกสาขา กว๎าง 5-6 มม. ภายในมีสีขาว ล าต๎นเหนือดินสูง

ประมาณ 50 ซม. ใบรูปรีแกมขอบขนาน ขนาด 19-34 x 6-8 ซม. สีเขียวตลอดแผํนใบ ผิวใบด๎านบน

เกลี้ยง ด๎านลํางมีขน ชํอดอกเกิดจากเหง๎าและเกิดกํอนใบ ก๎านชํอยาว 5-12 ซม. มีขนคลุมแนํน ชํอดอก

ยาวประมาณ 5 ซม. ใบประดับรูปรี ปลายเรียวแหลมและมักโค๎งออก ผิวเกลี้ยงทั้ง 2 ด๎าน มีสีขาว กลีบ

ดอกและสเตมิโนดมีสีขาว สเตมิโนดรูปรี ปลายมน ด๎านในมีขน กลีบปากรูปไขํกลับ ปลายนูนขึ้นและ

แยก 2 แฉก สีขาวและมีแถบสีเหลืองกลางแผํน อับเรณูมีเดือยเป็นแทํง ปลายมน ยาวประมาณ 5 มม. 

ชี้มาด๎านหน๎าเกือบตั้งฉากกับอับเรณู รังไขํผิวเกลี้ยง ผลทรงไขํกลับขนาดประมาณ 15 x 8 มม. เมล็ด 

ทรงรี ขนาด 4 x 1.5 มม. มีเยื่อหุ๎มเมล็ดสีขาว  

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา ในประเทศไทย พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวันออก ขึ้นในป่าผลัดใบที่ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแตํ  80-1,300 ม. ออกดอก

ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ตํางประเทศพบในประเทศลาว  

ประโยชน์ ชํอดอกอํอนใช๎รับประทานเป็นผัก 



24 
 

24 
 

กระเจียวชนิดนี้มีลักษณะเดํนที่สามารถจ าแนกได๎งํายคือ ดอกสีขาวมีแถบสีเหลืองแนวเส๎นกลาง

กลีบปาก และเดอืยอับเรณูขนาดใหญํ (จรัญ และพวงเพ็ญ, 2555)  

 

2.8 ลักษณะพฤกษศาสตร์ของกระเจียวขาว (Curcuma singularis Gagnep.) 

 เป็นพืชล๎มลุกอายุหลายปี สํวนเหนือดินสูงประมาณ 50 ซม. ทิ้งใบชํวงฤดูแล๎ง ใบเดี่ยว รูปรี

แกมขอบขนาน สีเขียวตลอดแผํนใบ ผิวใบด๎านบนเกลี้ยง ด๎านลํางมีขน ชํอดอกเกิดจากเหง๎าและเกิด

กํอนใบ ใบประดับรูปรี ปลาเรียวแหลมและมักโค๎งออก ผิวเกลี้ยงทั้ง 2 ด๎าน มีสีขาว กลีบดอกและสเตมิ

โนดสีขาว สเตมิโนดรูปรี ปลายมน ด๎านในมนีขน กลีบปากรูปไขํกลับ ปลายนูนขึ้นและแยก 2 แฉก สี

ขาวและมีแถบสีเหลืองกลางแผํน อับเรณูมีเดือยเป็นแทํงปลายมน ชี้มาทางด๎านหน๎าเกือบตั้งฉากกับอับ

เรณ ู

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา 

 พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ในป่าผลัดใบ ตํางประเทศพบ

ในลาว 

ประโยชน์ รับประทานชํอดอกอํอนเป็นผัก (จรัญ, 2559) 

 

2.9 ลักษณะพฤกษศาสตร์ของว่านชักมดลูก (Curcuma zanthorrhiza Roxb.) 

 เป็นพืชล๎มลุกอายุหลายปี หัวรูปไขํขนาด 10-12 x 6-8 ซม. เหง๎าขนาดใหญํ ภายในมีสีเหลือง

เข๎มหรือสีส๎ม ล าต๎นเหนือดินสูง 1-1.2 ม. ใบรูปใบหอก ขนาดประมาณ 65x 18 ซม. ผิวใบด๎านลํางมีขน

สั้นนุํม สีเขียว มีแถบสีมํวงแดงขนาบตามแนวสองข๎างของเส๎นกลางใบ ชํอดอกเกิดจากเหง๎า ก๎านยาว

ประมาณ 20 ซม. ชํอยาวประมาณ 30 ซม. ใบประดับสํวนลํางรูปไขํ ปลายมน มีสีเขียว อาจมีแต๎มยสี

มํวงตรงสํวนปลาย ใบประดับสํวนยอด สีชมพูเข๎มหรือแดง ปลายแหลม กลีบดอกสีชมพูอมแดง สเตมิ

โนดรูปไขํกลัเบี้ยว ปลายมนหรือปลายตัด สีเหลืองอํอน กลีบปาก ปลายแยก 3 พู ชัดเจน พูกลางเว๎าตื้น 

สีเหลืองและเหลืองเข๎มขึ้นบริเวณกลางแผํน มีขนตามแนวแถบกลางแผํนทั้ง 2 ด๎าน อับเรณู มีเดือย 

ปลายแหลม ชี้ลง ยาวประมาณ 3 มม. รังไขํคํอนข๎างกลม ขนาดยาวประมาณ 5 มม. มีขนคลุมแนํน 

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา 

 เป็นพืชปลูกทั่วไป แทบทุกภาคของประเทศไทย ตํางประเทศพบเป็นพืชปลูกในอินเดีย พมํา 

จีน คาบสมุทรมาเลเซียและอินโดนีเซีย ไมํพบในธรรมชาติ 
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ประโยชน์ ล าต๎นใต๎ดินใช๎เป็นสมุนไพร แก๎มดลูกพิการ แก๎ปวดมดลูก ชักมดลูกเข๎าอํูหลังคลอด

บุตร (จรัญ และพวงเพ็ญ, 2555) 

 

2.10 ลักษณะพฤกษศาสตร์ของกระทือ (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) 

 เป็นพืชล๎มลุกอายุหลายปี ไม๎ล๎มลุกมีเหง๎า ด๎านในสีเหลืองอํอน มีกลิ่นหอมฉุน ล าต๎นเทียมสูง 1-

1.5 ม. ไมํทิ้งใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอกกว๎าง 2.5-6 ซม. ยาว 24-33 ซม. ปลายเรียว

แหลม โคนสอบ ขอบเรียบ แผํนใบเกือบเกลี้ยง หรือด๎านลํางมีขนยาวหําง ลิ้นใบบางคล๎ายกระดาษ ยาว 

1.75-2 ซม. กาบใบคล๎ายเกล็ด สีเขียว ก๎านชํอดอกตั้งตรง ชํอดอกแบบชํอเชิงลด ออกจากเหง๎า รูป

ทรงกระบอกถึงรูปไขํ ปลายมน ใบประดับรูปไขํกลับเมื่ออํอนสีเขียว เมื่อแกํสีแดง ขอบด๎านบนนูน ปลาย

กลมกว๎าง มีขนเล็กน๎อย ใบประดับยํอยรูปแถบถึงรูปใบหอก ยาว 3-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็น

หลอด ปลายแยก 1 ด๎าน ยาวประมาณ 2 ซม. สีขาว ปลายหยักซี่ฟัน 3 ซี่ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็น

หลอด ยาวประมาณ 5 ซม. สีเหลืองอํอน ขอบหยักมน ปลายแยกเป็น 3 แฉก แฉกกลางรูปขอบขนาน 

ปลายเว๎าลึก แฉกด๎านข๎างรูปไขํ เกสรเพศผู๎เป็นหมัน ด๎านข๎างเชื่อมติดกับกลีบปาก เกสรเพศผู๎ยาว

ประมาณ 1 ซม. อับเรณูสีเหลืองอํอน แกนอับเรณูมีรยางค์คล๎ายจงอยล๎อมรอบก๎านยอดเกสรเพศเมีย รัง

ไขํอยูํใต๎วงกลีบ มี 3 ชํอง เกลี้ยง แตํละชํองมีออวุลจ านวนมาก ผลแบบผลแห๎งแตก รูปขอบขนาน ยาว

ประมาณ 1.5 ซม. 

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา 

 พบในแถบเขตร๎อนและกึ่งร๎อนของเอเชีย ในประเทศไทยพบได๎ทุกภาคของประเทศ ปลูกทั่วไป

หรือพบตามชายป่าหรือพ้ืนที่รกร๎างความสูงตั้งแตํใกล๎ระดับน้ าทะเลจนถึงประมาณ 1,200 ม. ออกดอก

เดือนมิถุนายนถึงกันยายนเป็นผลเดือนตุลาคมถึงมกราคม 

ประโยชน์ เหง๎าเป็นยาบ ารุงธาตุ ขับลม (สมราน, 2553) 

 

2.11 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการขยายพันธุ์พืช 

 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการขยายพันธุ์พืชที่มีคุณคํา

ทางเศรษฐกิจ พืชหายากหรือพืชใกล๎สูญพันธุ์ ให๎ได๎จ านวนมากในเวลารวดเร็ว และได๎พืชที่มีลักษณะทาง

พันธุกรรมเหมือนเดิม  แตํการประสบความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นขึ้นกับชนิดพืช สูตรอาหาร

ที่เหมาะสมและสภาวะในการเพาะเลี้ยง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต๎องทราบเบื้องต๎นวํา สภาพในการเพาะเลี้ยง 

และสูตรอาหารใดที่เหมาะสมในเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแตํละชนิดให๎ได๎จ านวนมาก มีการศึกษาปัจจัย
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ตํางๆที่มีผลตํอการเพาะเลี้ยง โดย Skoog and Miller (1957) พบวํา ความสมดุลของฮอร์โมนระหวําง

ออกซินและไซโตไคนินมีผลตํอการเจริญเติบและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อไปเป็นต๎นหรือราก 

ปัจจุบันฮอร์โมนพืชจึงเข๎ามามีบทบาทที่ส าคัญตํอการประสบความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มี

รายงานการประสบความส าเร็จมากมายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวงศ์ขิง เชํน  Sharma and 

Singh (1995); Khatun et al. (2003) สํวนในสกุลขมิ้น (Curcuma) มีรายงานการผลของแสง น้ าตาล 

ฮอร์โมน ตํอการชักน าพืชสกุลนี้ให๎เกิดแคลลัสและเกิดเป็นต๎นใหมํ (Nayak, 2000; Prathanturang et 

al., 2003; สุพัตรา และกอบเกียรติ, 2548) อนุพันธ์ และพันธิตรา (2549) พบวําอาหารสูตร MS ที่เติม 

TDZ ความเข๎มข๎น 0.5 mg/ml สามารถชักน าให๎เกิดยอดได๎มากสุด และสูตร MS ที่เติม NAA ความ

เข๎มข๎น 2.0 mg/ml ชักน าให๎เกิดรากได๎สูงสุด 

 

2.12 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุลเปราะ (Kaempferia) 

Chirangini et al. (2005) ศึกษาการขยายพันธุ์ Kaempferia galanga L. และ K. rotunda 

L. ในหลอดทดลอง โดยใช๎ตาเหง๎าน ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม IAA, NAA, 2,4-D, Kinetin, 

BAP, IAA รํวมกับ Kinetin และ NAA รํวมกับ BAP ที่ความเข๎มข๎นแตกตํางกัน พบวําตาเหง๎าของ K. 

galanga L. ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน IAA 5.70 ไมโครโมล และเติมฮอร์โมน IAA 

0.57 ไมโครโมล รํวมกับ Kinetin 4.65 ไมโครโมล พบวํามีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.67±0.42    

ยอด/ชิ้นสํวน และตาเหง๎า K. rotunda L. ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน NAA 2.69  

ไมโครโมล รํวมกับ BAP 2.22 ไมโครโมล พบวํามีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 6.10±0.34 ยอด/ชิ้นสํวน 

เมื่อย๎ายต๎นอํอน K. galanga L. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP 4.44 ไมโครโมล 

พบวําเกิดยอดเพ่ิมข้ึนจ านวน 13 ยอด และเม่ือย๎ายต๎นอํอน K. rotunda L. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร 

MS ที่เติมฮอร์โมน NAA 2.69 ไมโครโมล รํวมกับ BAP 2.22 ไมโครโมล พบวําเกิดยอดเพ่ิมขึ้นจ านวน 9 

ยอด เมื่อน าเหง๎า K. galanga L. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม IAA 2.85 ไมโครโมล พบวํา

เหง๎าที่เพาะเลี้ยงพัฒนาเป็นแคลลัส เมื่อย๎ายแคลลัสมาเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน NAA 2.69 ไม

โครโมล และ BAP 2.22 ไมโครโมล พบวําแคลลัสพัฒนาเกิดเป็นต๎นอํอน ต๎นกล๎าที่มีอายุ 3 เดือน เมื่อ

ย๎ายลงปลูกในกระถางพลาสติกท่ีมีสํวนผสมของดิน และปุ๋ยคอก พบวํามีอัตราการรอดชีวิต 80-90%   

Chithra et al. (2005) ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ K. galanga L. ในหลอดทดลอง โดยใช๎สํวน

ของเหง๎าที่ยังไมํแกํ น าไปผํานน้ าไหล ล๎างด๎วยผงซักฟอก 5 นาที ล๎างน้ ากลั่นที่ผํานการฆําเชื้อแล๎ว      

ฆําเชื้ออีกครั้งด๎วย HgCl2 0.1% เป็นเวลา 10-12 นาที ล๎างตํอด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 
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นาที ตัดให๎ได๎ขนาดพอเหมาะ น าไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA, Kinetin, IAA, 

NAA, BA รํวมกับ IBA ที่ความเข๎มข๎นแตกตํางกัน พบวําเหง๎าที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 

8.87 ไมโครโมล รํวมกับ IBA 2.46 ไมโครโมล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดมากท่ีสุด 90% จ านวนยอดเฉลี่ย 

6.2 ยอด/ชิ้นสํวน เมื่อย๎ายยอดที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงเหง๎ามาเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA, IBA 

และ silver nitrate ที่ระดับความเข๎มข๎นตํางกัน พบวํามีจ านวนยอดเฉลี่ย 12.1 ยอด/ชิ้นสํวน 

Kalpana and Anbazhan (2009) ศึกษาการขยายพันธุ์  K. galanga L. ในหลอดทดลอง 

ด๎วยการเพาะเลี้ยงตาเหง๎า น าตาเหง๎ามาผํานน้ าไหล 30 นาที ล๎างฆําเชื้อด๎วยเดทตอล 5% เป็นเวลา 10 

นาที น าไปแชํในเอทานอล 70% เป็นเวลา 2 วินาที ล๎างด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อแล๎ว 5 ครั้ง น าไปฟอก

ฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 5% เป็นเวลา 10 นาที ล๎างด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อ 5 ครั้ง ตัดให๎ได๎

ขนาดพอเหมาะ น าตาเหง๎าไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA, BA รํวมกับ NAA, BA 

รํวมกับ IBA ที่ระดับความเข๎มข๎นแตกตํางกัน พบวําตาเหง๎าที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA    

2.0 มก/ล รํวมกับ NAA 0.2 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดมากที่สุด 85% น าต๎นกล๎าที่มียอดและราก

แข็งแรงย๎ายลงปลูกในกระถางพลาสติกท่ีมีสํวนผสมของดินปลูก ทราย และเวอร์มิคูเลต (vermiculate) 

(อัตราสํวน 1:1:1) พบวํามีอัตราการรอดชีวิต 81% 

Kochuthressia et al. (2012) ศึกษาการเพ่ิมจ านวน K. galanga L. ด๎วยวิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อโดยใช๎สํวนของเหง๎า อายุ 2 เดือน น ามาผํานน้ าไหล 20 นาที แชํในผงซักฟอก 5 นาที จากนั้น

ฆําเชื้อด๎วยเอทานอล 70% เป็นเวลา 1 นาที ล๎างด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อ ฆําเชื้ออีกครั้งด๎วย HgCl2 

ความเข๎มข๎น 0.1% เป็นเวลา 5 นาที ล๎างตํอด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อ 5 นาที ตัดให๎ได๎ขนาดพอเหมาะ 

น าไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP, Kinetin และ BAP รํวมกับ Kinetin ที่ความ

เข๎มข๎นแตกตํางกัน พบวําตาเหง๎าที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน  BA 2.0 มก/ล รํวมกับ Kinetin 

1.0 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดมากที่สุด 85.7% น าต๎นกล๎าที่มียอดและรากแข็งแรง ย๎ายมาปลูกใน

ถ๎วยพลาสติกที่มีสํวนผสมของดิน ทราย และ ปุ๋ยคอก (อัตราสํวน 1:1:2) พบวํามีอัตราการรอดชีวิต 

100%  

Parida et al. (2010) ศึกษาการเพ่ิมจ านวน K. galanga L. ในหลอดทดลองด๎วยเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช๎สํวนของเหง๎า น าเหง๎ามาผํานน้ าไหล ล๎างด๎วยผงซักฟอก 3-5 นาที ล๎างด๎วยน้ า

กลั่นที่นึ่งฆําเชื้อแล๎ว ฆําเชื้อด๎วย HgCl2 0.1% ในตู๎ปลอดเชื้อ เป็นเวลา 8-10 นาที ล๎างด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่ง

ฆําเชื้อ 3-4 นาที น าไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA, BA รํวมกับ IAA, BA รํวมกับ 

IBA, BA รํวมกับ NAA และ BA รํวมกับ IAA รํวมกับ Ads (adenine sulphates) ที่ความเข๎มข๎น
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แตกตํางกัน พบวําเหง๎าที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 1 มก/ล รํวมกับ IAA 0.5 มก/ล มีอัตรา

การเกิดยอดสูงสุด 11.5±0.6 หนํอ/ชิ้นสํวน ความยาวยอดเฉลี่ย 10.8±0.6 ยอด/ชิ้นสํวน น าต๎นกล๎าที่มี

ยอดและรากแข็งแรง ไปปรับสภาพในเรือนกระจก เป็นเวลา 30 วัน ย๎ายปลูกในกระถางที่มีสํวนผสม

ของดิน ทราย และปุ๋ยคอก (อัตราสํวน 1:1:1) พบวํามีอัตราการรอดชีวิต 95%   

 Rahman et al. (2004) ศึกษาการเพาะเลี้ยงโคนใบของ K. galanga L. เพ่ือชักน าให๎เกิด

แคลลัส และชักน าแคลลัสให๎เกิดโซมาติกเอ็มบริโอ โดยน าโคนใบมาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม

ฮอร์โมน 2,4-D, 2,4-D รํวมกับ BA ที่ความเข๎มข๎นแตกตํางกัน เพาะเลี้ยง 7 สัปดาห์ พบวําโคนใบที่

เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 1.5 มก/ล รํวมกับ BA 1.0 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส

มากที่สุด 85% เมื่อย๎ายแคลลัสที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงโคนใบมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม

ฮอร์โมน BA รํวมกับ NAA และ BA รํวมกับ IBA ที่ความเข๎มข๎นแตกตํางกัน เพาะเลี้ยง 10 สัปดาห์ 

พบวําแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 2.0 มก/ล รํวมกับ NAA 1.0 มก/ล มี

เปอร์เซ็นต์การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอมากที่สุด 75% และมีจ านวนโซมาติกเอ็มบริโอมากที่สุด 35.4     

โซมาติกเอ็มบริโอ เมื่อน าต๎นกล๎าที่มียอดและรากสมบูรณ์ แข็งแรง ย๎ายออกปลูกในกระถางพลาสติกที่มี

สํวนผสมของดินปลูก ทราย และปุ๋ยหมัก (อัตราสํวน 2:2:1) มีอัตราการรอดชีวิต 85% 

Rahman et al. (2005) ศึกษาการขยายพันธุ์ K. galanga L. ในหลอดทดลอง โดยใช๎สํวนของ

เหง๎าที่เจริญเต็มที่ มาผํานน้ าไหล 20 นาที ฆําเชื้อในตู๎ปลอดเชื้อด๎วย mercuric chloride (HgCl2) 12 

นาที ล๎างตํอด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อ 3 ครั้ง น าเหง๎าไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA, 

BA รํวมกับ NAA และ BA รํวมกับ IBA ที่ความเข๎มข๎นแตกตํางกัน เพาะเลี้ยง 3 สัปดาห์ พบวําเหง๎าที่

เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 1.0 มก/ล รํวมกับ NAA 0.1 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดมาก

ที่สุด 100% จ านวนยอดเฉลี่ย 20.50±1.80 ยอด/ชิ้นสํวน ย๎ายยอดขนาดเล็กที่ได๎จากการเพาะเลี้ยง

เหง๎าไปเพาะเลี้ยงในอาหาร MMS2 ที่เติมฮอร์โมน NAA, IBA และ IAA ที่ความเข๎มข๎นตํางกัน พบวํายอด

ขนาดเล็กที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน IBA 0.2 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดรากมากที่สุด 100% 

จ านวนรากเฉลี่ย 12.4±1.23 ราก/ชิ้นสํวน น าต๎นกล๎าที่มียอดและรากแข็งแรง ย๎ายลงปลูกในกระถาง

พลาสติกท่ีสํวนผสมของดิน ทราย และปุ๋ยหมัก (อัตราสํวน 2:2:1) มีอัตราการรอดชีวิต 85% 

 

2.13 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุลขม้ิน (Curcuma) 

Nayak (2000) ศึกษาการเพ่ิมจ านวนยอดและการเกิดเป็นต๎นใหมํของวํานนางค า (Curcuma 

aromatic Salisb.) จากการเพาะเลี้ยงยอดที่งอกใหมํในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับ
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ความเข๎มข๎น 1-7 มก/ล เพียงอยํางเดียว หรือเติมฮอร์โมน BA  ที่ระดับความเข๎มข๎น 1-5 มก/ล รํวมกับ

ฮอร์โมน Kinetin ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.5-1 มก/ล พบวํา ยอดที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 

5 มก/ล ชักน าให๎ยอดเพ่ิมจ านวนมากที่สุด 3.3 ยอด/ชิ้นสํวนพืช และเกิดรากรํวมด๎วย 

Prathanturarug et al. (2003) ศึกษาการเพ่ิมจ านวนยอดของขม้ินชัน (C. longa L.) พบวํา 

เมื่อเพาะเลี้ยงตายอด (terminal bud) ในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 

18.17 µM เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จะชักน าให๎เกิดยอดเฉลี่ย 2.22 ยอด/ชิ้นสํวนพืช จากนั้นย๎ายไป

เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ไมํเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สามารถชักน าให๎

เกิดยอดเฉลี่ย 7.12 ยอด/ชิ้นสํวนพืช และเม่ือเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ มียอดจ านวนเฉลี่ย 18.22 

ยอด/ชิ้นสํวนพืช  

Prakash et al. (2004) ศึกษาการเกิดต๎นใหมํของขมิ้นขาวป่า (C. amada Roxb.) พบวํา เมื่อ

เพาะเลี้ยงตาเหง๎า (rhizome bud) ในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ระดับความเข๎มข๎น 4.44 

µM และฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 1.08 µM จะชักน าให๎เกิดยอดมากที่สุด จ านวน 16.4 

ยอด/ชิ้นสํวนพืช และเพาะเลี้ยงกาบใบ (leaf sheath) เพ่ือชักน าให๎เกิดแคลลัส ในอาหารสูตร MS     

ที่เติมฮอร์โมน 2,4-D ที่ระดับความเข๎มข๎น 9.0 µM พบวําสามารถชักน ากาบใบให๎เกิดแคลลัสได๎ 75% 

เป็นแคลลัสแบบเกาะกันก่ึงหลวม (semi-friable callus) จากนั้นย๎ายแคลลัสไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร 

MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ระดับความเข๎มข๎น 8.88 µM และฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 2.7 

µM สามารถชักน าแคลลัสให๎เกิดยอดประมาณ 8 ยอด/ชิ้นแคลลัส  

Bharalee et al. (2005) ศึกษาการขยายพันธุ์ขมิ้นมํวง (C. caesia Roxb.) และขมิ้นอ๎อย   

พบวํา เมื่อเพาะเลี้ยงตาเหง๎าขมิ้นมํวง ในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ระดับความเข๎มข๎น 4 

มก/ล และฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 1.5 มก/ล จะชักน าให๎ยอดเพ่ิมจ านวนมากที่สุด 3.5 

ยอด/ชิ้นสํวนพืช และเพาะเลี้ยงขมิ้นอ๎อยในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ระดับความเข๎มข๎น 1 

มก/ล รํวมกับฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล จะชักน าให๎ยอดเพ่ิมจ านวนมากที่สุด 4.5 

ยอด/ชิ้นสํวนพืช และเม่ือเพาะเลี้ยงขม้ินมํวงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน IAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 

0.5 มก/ล จะชักน าให๎เกิดรากมากท่ีสุด 9.2 ราก/ชิ้นสํวนพืช และ 8.9 ราก/ชิ้นสํวนพืช ในขม้ินอ๎อย  

Loc et al. (2005) ศึกษาการขยายพันธุ์ขมิ้นอ๎อย ด๎วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากตาเหง๎าที่ 

งอกใหมํ (rhizome sprout) โดยชักน าให๎เกิดยอดจากตาเหง๎าในอาหารสูตร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส    

20 ก/ล วุ๎น 5 ก/ล เติมน้ ามะพร๎าว 20% และฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.5-5 มก/ล ตัดยอด 

ไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS รํวมกับน้ ามะพร๎าว 20% และเติมฮอร์โมน BA และ Kinetin ที่ระดับ
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ความเข๎มข๎นตํางกันเพียงอยํางเดียวหรือที่เติมรํวมกับฮอร์โมน IBA หรือ NAA พบวํา อัตราการเพ่ิม

จ านวนยอดเฉลี่ย 5.6 ยอด/ชิ้นสํวนพืช เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS รํวมกับน้ ามะพร๎าว 20% 

ฮอร์โมน BA ความเข๎มข๎น 3 มก/ล และฮอร์โมน IBA ความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล เป็นเวลา 30 วัน 

Prathanturarug et al. (2005) ศึกษาการเพ่ิมจ านวนยอดของขมิ้นชัน โดยการเพาะเลี้ยง

ชิ้นสํวนตา (bud explants) พบวํา เมื่อเพาะเลี้ยงชิ้นสํวนตาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในอาหารเหลวสูตร 

MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 72.64 µM กํอนน าไปเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS   

ที่ไมํเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นเวลา 8 สัปดาห์ มีอัตราการเกิดต๎นใหมํเพ่ิมขึ้นเป็น 11.4    

ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

Shukla et al. (2007) ศึกษาการขยายพันธุ์อาวแดง (C. angustifolia Roxb.) ในหลอด

ทดลอง โดยเพาะเลี้ยงตาเหง๎าในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ระดับความเข๎มข๎น 3 มก/ล 

พบวํา มีจ านวนยอดเฉลี่ย 1.87 ยอด/ชิ้นสํวนพืช จากนั้นย๎ายชิ้นสํวนยอดที่ได๎ไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS 

ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ระดับความเข๎มข๎น 3 มก/ล รํวมกับ adenine sulfate 25 มก/ล เพ่ือชักน าให๎

ยอดเพ่ิมจ านวน มีจ านวนยอดเฉลี่ย 6.9 ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

Stanly and Chan (2007) ศึกษาการขยายพันธุ์ C. zedoaria Roscoe และ Z. zerumbet 

Smith จากต๎นอํอนที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง น าต๎นอํอน C. zedoaria Roscoe และ Z. zerumbet 

Smith มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA รํวมกับ IBA ที่ความเข๎มข๎นแตกตํางกัน 

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวําต๎นอํอน C. zedoaria Roscoe ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่

เติมฮอร์โมน BA 0.5 มก/ล รํวมกับ IBA 0.5 มก/ล ชักน าให๎เกิดยอดมากที่สุด 2.3 ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

และต๎นอํอน Z. zerumbet Smith ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 0.5 มก/ล 

รํวมกับ IBA 0.5 มก/ล ชักน าให๎เกิดยอดมากที่สุด 3.9 ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

Theanphong et al. (2010) ศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการขยายพันธุ์วําน

มหาเมฆ (C. aeruginosa Roxb.) โดยเพาะเลี้ยงตาเหง๎าในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA หรือ 

Kinetin   ที่ระดับความเข๎มข๎น 1, 3, 5 และ 7 มก/ล โดยเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน 

BA  ที่ระดับความเข๎มข๎น 1, 3, 5 และ 7 มก/ล รํวมกับฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล 

และเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน Kinetin ที่ระดับความเข๎มข๎น 1, 3, 5 และ 7 มก/ล 

รํวมกับฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล เป็นเวลา 5 สัปดาห์ พบวํา เมื่อเพาะเลี้ยงใน

อาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 1 มก/ล รํวมกับฮอร์โมน NAA ที่ระดับความ
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เข๎มข๎น 0.5 มก/ล สามารถชักน าให๎เกิดรากมากท่ีสุด 10 ราก/ชิ้นสํวนพืช และสามารถชักน าให๎เกิดยอด 

1.29 ยอด/ชิ้นสํวนพืช ความสูงของยอดเฉลี่ยสูงที่สุด 3.56 ซม. 

Raihana et al. (2011) ศึกษาการเพาะเลี้ยงตาเหง๎าขมิ้นขาว (C. mangga Val.) ในหลอด

ทดลอง โดยเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP, IAA และ NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น

แตกตํางกัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบวํา เมื่อเพาะเลี้ยงตาเหง๎าในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่

ระดับความเข๎มข๎น 9 มก/ล เหมาะสมในการชักน าให๎ยอดเพ่ิมจ านวน ในขณะที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร 

MS ที่เติมฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 1 มก/ล ให๎จ านวนรากสูงสุด จากนั้นน าชิ้นสํวนพืชมา

เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP และฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎นแตกตํางกัน 

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวํา เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP 3 มก/ล รํวมกับ

ฮอร์โมน NAA 1 มก/ล ชักน าให๎ยอดเพ่ิมจ านวนมากที่สุด 2.2 ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

Zhang et al. (2011) ศึกษาการเกิดต๎นใหมํของ C. soloensis Val. จากตาเหง๎าที่งอกใหมํ 

โดยชักน าให๎เกิดยอดโดยตรงและการชักน าให๎เกิดยอดจากชิ้นสํวนแคลลัส พบวําการชักน าให๎เกิดยอด

โดยตรง เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 2.5 µM ท าให๎เกิด

ยอดจ านวนมากกวําเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA ถึง 3 เทํา มีจ านวนยอดเฉลี่ย 18.7   

ยอด/ชิ้นสํวนพืช เมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 40 µM มี

จ านวนยอดเฉลี่ย 5 ยอด/ชิ้นสํวนพืช จากนั้นย๎ายชิ้นสํวนยอดที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS 

ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 2.5 µM ไปเลี้ยงในอาหารที่ไมํเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต

เพ่ือปรับสภาพ การชักน าให๎เกิดยอดจากการเพาะเลี้ยงชิ้นสํวนของแคลลัส เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารที่

เติมฮอร์โมน TDZ ความเข๎มข๎น 2.5 µM รํวมกับฮอร์โมน BA ความเข๎มข๎น 2 µM และฮอร์โมน 2,4-D 

1.2 µM มีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัสเฉลี่ย 91.1%  และเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS  ที่เติมฮอร์โมน 

TDZ 2.5 µM รํวมกับฮอร์โมน BA 9 µM และฮอร์โมน NAA 1.2 µM ชักน าแคลลัสให๎เกิดยอดเฉลี่ย 

7.1 ยอด/แคลลัส ยอดที่เกิดใหมํเมื่อย๎ายไปเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 2.5 

µM ชักน าให๎ยอดเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 

Chong et al. (2012) ศึกษาผลของวิธีการเพาะเลี้ยงและการผําชิ้นสํวนพืชในการขยายพันธุ์

ขมิ้นอ๎อยในหลอดทดลอง น ายอดขมิ้นอ๎อยในสภาพปลอดเชื้อมาผําตามยาวและไมํผําตามยาว น ามา

เพาะเลี้ยงในขวดรูปชมพํูที่มีอาหารแข็งและอาหารเหลวสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 0.5 มก/ล รํวมกับ

ฮอร์โมน IBA 0.5 มก/ล พบวําเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว มีอัตราการเกิดยอดเฉลี่ย 2.2 ยอด/ชิ้นสํวน

พืช ซึ่งมีจ านวนมากกวําเพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง โดยมีอัตราการเกิดยอด 1.7 ยอด/ชิ้นสํวนพืช และการ
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เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวมีขนาดของยอดใหญํกวําและมีน้ าหนักสดมากกวําเพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง 

หลังจากเพาะเลี้ยง 3 สัปดาห์ ยอดขมิ้นอ๎อยที่ผําตามยาว มีอัตราการเกิดยอด 3.6 ยอด/ครึ่งซีกของยอด 

และเกิดยอดเฉลี่ย 7.0 ยอด/ชิ้นสํวนพืช ส าหรับยอดขมิ้นอ๎อยที่ไมํผําตามยาว มีอัตราการเกิดยอดเฉลี่ย 

4.2 ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

Ferdous et al. (2012) ศึกษาการขยายพันธุ์ขมิ้นขาวป่าจากชิ้นสํวนตายอดและตาเหง๎าใน

หลอดทดลอง น ามาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA หรือฮอร์โมน Kinetin ที่ระดับความ

เข๎มข๎น 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 µM เพียงอยํางเดียวหรือรํวมกับฮอร์โมน NAA และฮอร์โมน IBA ความ

เข๎มข๎น 1, 1.5 และ 2 µM พบวํา เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 8 µM รํวมกับ

ฮอร์โมน NAA 1 µM ชักน าให๎เกิดยอดมากที่สุด 10 ยอด/ชิ้นสํวนพืช  หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 

สัปดาห์ 

Rahayu and Adil (2012) ศึกษาการเพาะเลี้ยงตาเหง๎าวํานชักมดลูก (C. xanthorrhiza 

Roxb.) ในสภาพปลอดเชื้อ บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ระดับความเข๎มข๎น 0, 1, 2, 3, 5 

และ 7  มก/ล ที่มีและไมํมีฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.1 มก/ล พบวํา เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหาร

สูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ระดับความเข๎มข๎น 5 มก/ล ชักน าให๎เกิดยอดและรากมากที่สุด 

 

2.14 พืชวงศ์ขิงกับคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ 

ปัจจุบัน กระแสในเรื่องความหํวงใยสุขภาพ การป้องกัน และรักษาอาการเจ็บป่วยก าลังเป็น

สิ่งที่ผู๎บริโภคให๎ความสนใจเป็นอยํางมาก ผู๎บริโภคในหลายๆ ประเทศทั่วโลกได๎ให๎ความสนใจในการนา

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมารับประทานหรือเพ่ือใช๎บารุงรักษาสุขภาพ พืชหลายชนิดในวงศ์

ขิง เชํน สกุลขิง (Genus Zingiber) เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจสกุลหนึ่งที่มีการใช๎ประโยชน์

อยํางกว๎างขวางในด๎านสมุนไพร และเครื่องเทศ โดยเฉพาะขิง (Z. officinale) ไพล (Z. montanum) 

และกระทือ (Z. zerumbet) (พิทยา, 2551) ในหลายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได๎พิสูจน์วํา สารต๎าน

อนุมูลอิสระมีบทบาทส าคัญในการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคตํางๆ เชํน โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ 

(Chew et al., 2008) สารต๎านอนุมูลอิสระสํวนใหญํจะอยูํในกลุํมของสารประกอบฟีนอลิก เชํน เคอร์คู

มินอยด์ (Curcuminoid) เป็นต๎น การพัฒนาพืชสมุนไพรให๎ได๎มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการผลิตพืช

สมุนไพรให๎มีคุณภาพ โดยประเด็นที่ส าคัญคือ สมุนไพรจะต๎องมีปริมาณสารส าคัญสูง แตํทวําประเทศ

ไทยมีพืชวงศ์ขิงอยูํหลายชนิด แตํยังขาดข๎อมูลพ้ืนฐานทางด๎านการศึกษาฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึง
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ควรมีการวิจัยเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเบื้องต๎นเพ่ือบํงชี้ถึงศักยภาพของพืชวงศ์ขิง โดยเฉพาะสกุลขิงชนิดตํางๆ ที่

พบในประเทศไทย  

 

2.15 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมกับเทคนิคอาร์เอพีดี 

Random amplified polymorphic DNA (RAPD) เป็นเทคนิคท่ีใช๎ในปฏิกิริยา Polymerase 

Chain Reaction (PCR) โดยอาศัยการสุํมจับของไพรเมอร์ (random primer) เพ่ือเพ่ิมปริมาณ 

deoxyribonucleic acid (DNA) และใช๎หลักการที่วําดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตแตํละชนิดจะมีความแตกตําง

กันในการเรียงล าดับเบส ได๎แกํ Adenosine(A), Thymine (T), Guanine (G) และ Cytosine (C) ที่มีการ

สุํมเอาตัวแทนบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนสายดีเอ็นเอมาเพ่ิมปริมาณเชํนเดียวกับขบวนการ DNA 

replication ภายในเซลล์ จากนั้นน าดีเอ็นเอที่เพ่ิมปริมาณแล๎วมาแยกโดยวิธี เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (gel 

electrophoresis) และน าแผํนเจลที่ ได๎มาตรวจสอบความแตกตํางของลายพิมพ์ดี เอ็นเอ (DNA 

fingerprinting) ดังนั้น สิ่งมีชีวิตที่มีความใกล๎ชิดกันมากจะมีลายพิมพ์ดีเอ็นเอท่ีคล๎ายคลึงกัน เครื่องหมาย 

RAPD ได๎ถูกน ามาใช๎ในการจ าแนกชนิด สร๎างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหวํางสายพันธุ์ (Rout et al., 

1998) 
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บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 

3.1 พืชท่ีใช้ในการท าวิจัย 

 ตัวอยํางพืชที่ใช๎ในการท าวิจัยมี  4 ชนิด ดังตารางที่ 3.1  

 

ตารางท่ี 3.1 พืชที่ใช๎ในการท าวิจัย 

ล าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ สถานที่เก็บ 
1 Keampferia marginata Carey. ตูบหมูบ/เปราะเถื่อน มหาสารคาม/

นครราชสีมา 
2 Curcuma parviflora Wall. กระเจียวขาว มหาสารคาม/

นครราชสีมา 
3 Curcuma singularis Gagnep. กระเจียวขาว นครราชสีมา/บุรีรัมย์ 
4 Curcuma xanthorrhiza Roxb. วํานชักมดลูก นครราชสีมา 
5 Zingiber zerumbet (L.) Smith. กระทือ นครราชสีมา/บุรีรัมย์ 

  

3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 

    3.2.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตูบหมูบ Keampferia marginata Carey. 

      1. การเตรียมอาหาร 

          อาหารที่ใช๎เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ อาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ซึ่ง

ประกอบด๎วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง เหล็ก วิตามิน รํวมกับฮอร์โมนพืช น้ าตาลซูโครส             

30 กรัม/ลิตร ปรับปริมาตร จากนั้นน าไปปรับคําความเป็นกรด-ดําง 5.7-5.8 ด๎วย 1 N NaOH หรือ 1 N 

HCl เติมวุ๎น 7 กรัม/ลิตร น าไปต๎มวุ๎นให๎ละลาย เมื่อวุ๎นละลาย น าไปนึ่งฆําเชื้อด๎วยหม๎อนึ่งความดันไอน้ า 

ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เวลา 15 นาที รอให๎อาหารแข็ง แล๎ว

น าไปใช๎ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตํอไป  

       2. ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตูบหมูบ 

การทดลองที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการฟอกฆําเชื้อเหง๎า โดยน าเหง๎ามาท าความสะอาดผําน

น้ า 20 นาที ล๎างด๎วยผงซักฟอก 10 นาที ล๎างอีกครั้งด๎วยน้ าสะอาด 10 นาที น ามาฉีดพํนด๎วย

แอลกอฮอล์ 70% ย๎ายเหง๎ามาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข๎มข๎นและระยะเวลาแตกตําง
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กัน หยด tween 20 ประมาณ 2-3 หยด จากนั้นล๎างน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที แล๎ว

น าไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน NAA 0.2 มก/ล รํวมกับ BA 2.0 มก/ล น าไปวางบน

ชั้นเพาะเลี้ยง ในห๎องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให๎แสง 16 ชั่วโมง/วัน เพาะเลี้ยง

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ บันทึกเปอร์เซ็นต์ปลอดเชื้อ จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย 

และความยาวรากเฉลี่ย 

การทดลองที ่2 ศึกษาผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ Kinetin ตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิด

แคลลัส ต๎นและราก โดยใช๎ต๎นอํอนที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง ขนาดประมาณ 1 ซม. แล๎วน าไป

เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 2 มก/ล รํวมกับ Kinetin ที่ระดับ

ความเข๎มข๎น 0.1, 0.5, 1, 1.5,  2 และ 2.5 มก/ล ท าการทดลอง 10 ซ้ า น าไปวางบนชั้นเพาะเลี้ยงใน

ห๎องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให๎แสง 16 ชั่วโมง/วัน เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 

สัปดาห์ บันทึกการเจริญเติบโต จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และ ความยาว

รากเฉลี่ย 

การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ TDZ ตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิด

แคลลัส ต๎นและราก โดยใช๎โคนต๎นของตูบหมูบที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง ขนาดประมาณ 1 ซม. แล๎ว

น าไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0 และ 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 

ที่ระดับความเข๎มข๎น 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 และ 4 มก/ล ท าการทดลอง 10 ซ้ า น าไปวาง

บนชั้นเพาะเลี้ยงในห๎องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

บันทึกการเจริญเติบโต จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และ ความยาวรากเฉลี่ย 

การทดลองที่ 4 ศึกษาผลของฮอร์โมน TDZ ตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิดแคลลัส ต๎น

และรากโดยใช๎ต๎นอํอนที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง ขนาดประมาณ 1 ซม. แล๎วน าไปเพาะเลี้ยงในอาหาร

สูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 1 มก/ล ท าการทดลอง 

10 ซ้ า น าไปวางบนชั้นเพาะเลี้ยงในห๎องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให๎แสง 16     

ชั่วโมง/วัน เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ บันทึกการเจริญเติบโต จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย 

จ านวนรากเฉลี่ย และ ความยาวรากเฉลี่ย 

 

3.2.2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระเจียวขาว  Curcuma parviflora Wall. 

 การทดลองที่ 1 การเปรียบเทียบวิธีการฟอกฆําเชื้อตาเหง๎ากระเจียวขาว 
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น าตาเหง๎ากระเจียวขาวที่ได๎จากสภาพธรรมชาติและตาเหง๎ากระเจียวขาวที่เกิดยอดใหมํเป็น

เวลา 4 สัปดาห์ มาล๎างด๎วยน้ าประปาไหลผํานเป็นเวลา 30 นาที ล๎างด๎วยซันไลต์ ใช๎พํูกันปัดเศษดินหรือ

สิ่งสกปรกออกและล๎างน้ าให๎สะอาด จากนั้นน าไปฉีดพํนด๎วยแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 นาที น าไป

ฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (clorox) เข๎มข๎น 10%, 15%, 20% และ 25% ระยะเวลา 10, 

15, 20 และ 30 นาที หยด Tween 20 ลงไป 1-2 หยด เขยําเป็นครั้งคราว จากนั้นฟอกฆําเชื้อด๎วย

โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 10% และ 15% ระยะเวลา 10 และ 20 นาที ตามล าดับ ล๎างด๎วยน้ ากลั่น

ที่นึ่งฆําเชื้อแล๎ว 5 ครั้ง จากนั้นตัดตาเหง๎าให๎มีขนาดประมาณ 0.5x0.5 น าไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร 

MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 2 มก/ล รํวมกับ NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.2 มก/ล 

ความเข๎มข๎นละ 10 ซ้ า เป็นเวลา 4 สัปดาห์ บันทึกเปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อ  

จากนั้นท าการย๎ายเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 

2 มก/ล เพ่ือเพ่ิมจ านวนยอด เมื่อได๎ต๎นอํอนจ านวนมากพอน ามาปรับสภาพในอาหารสูตร MS ที่ไมํเติม

ฮอร์โมน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นน าไปใช๎ท าการทดลองท่ี 2 ตํอไป 

    การทดลองที่ 2 ผลของฮอร์โมน TDZ และ NAA ในการเพิ่มจ านวนยอดและรากของกระเจียวขาว 

น าหนํออํอนกระเจียวขาวขนาด 1 ซม. ไมํมีราก ที่อยูํในขวดเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ น า 

มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0 และ 0.1 มก/ล รํวมกับ 

TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8 มก/ล เพาะเลี้ยงความเข๎มข๎นละ 6 ซ้ า เป็นเวลา 6 

สัปดาห์ บันทึกลักษณะการเจริญเติบโต จ านวนยอด ความยาวยอด จ านวนราก และความยาวราก 

    การทดลองที่ 3 ผลของชนิดอาหารตํอการเพิ่มจ านวนยอดและรากของกระเจียวขาว 

น าหนํออํอนกระเจียวขาวขนาด 1 ซม. ไมํมีราก ที่อยูํในขวดเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อมาผํา

ตามยาวและไมํผําตามยาว น ามาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวและอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่

ระดับความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล รํวมกับ IBA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล เพาะเลี้ยงวิธีละ 9 ซ้ า เป็น

เวลา 6 สัปดาห์ บันทึกลักษณะการเจริญเติบโต จ านวนยอด ความยาวยอด จ านวนราก และความยาว

ราก 

 

3.2.3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระเจียวขาว Curcuma singularis Gagnep. 

3.2.3.1 การชักน าให๎เกิดยอด 

น าเหง๎าของกระเจียวขาวมาล๎างท าความสะอาดเศษดินและสิ่งสกปรกตํางๆ ออกโดยใช๎น้ ายาที

โพ จากนั้นล๎างโดยปลํอยให๎น้ าไหลผํานเป็นเวลา 30 นาที น าเข๎าตู๎ปลอดเชื้อ น าเหง๎าที่ได๎มาแชํใน
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แอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา  1 นาที และฟอกฆําเชื้อด๎วยคลอร็อกเข๎มข๎น 20% และ 15% หยด 

tween 20 1-2 หยด เป็นเวลา 15 และ 10 นาที ตามล าดับ จากนั้นล๎างด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อแล๎ว 3 

ครั้งๆ ละ 5 นาที จากนั้นน าเหง๎าที่ได๎มาตัดเอาเฉพาะสํวนของตาเหง๎าให๎มีขนาดเทําๆ กัน ประมาณ 

0.5x0.5 ซม. น ามาวางบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน BA 2 มก/ล ท าการทดลองสูตรละ 30 ซ้ า 

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์  

 น ายอดอํอนของกระเจียวขาวที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงในครั้งแรกมาเพ่ิมจ านวนยอดด๎วยอาหาร

สูตร MS รํวมกับฮอร์โมน BA (4 มก/ล) และฮอร์โมน NAA (0.5 มก/ล) เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

จากนั้นน ายอดอํอนที่มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน BA (2 มก/ล) NAA (0.5 มก/ล) 

และ TDZ (2 มก/ล) ท าการทดลองสูตรละ 30 ซ้ า 

3.2.3.2 การชักน าราก 

  น าต๎นพืชวงศ์ขิงที่ได๎จากการชักน าให๎เกิดยอดจากข๎างต๎นมาชักน าให๎เกิดรากด๎วยอาหารสูตร 

MS รํวมกับฮอร์โมน IBA (0, 0.2, 0.5, 1 มก/ล) ท าการทดลองสูตรละ 30 ซ้ า เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 

สัปดาห์ 

 3.2.3.3 การปรับสภาพและการน าออกปลูก 

 น าต๎นพืชที่ได๎จากห๎องเพาะเลี้ยงวางที่อุณหภูมิห๎องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นน าต๎นพืชมาล๎าง

วุ๎นออกให๎หมด แชํรากพืชด๎วยยาฆําเชื้อรานาน 5 นาที จากนั้นน าต๎นพืชที่ได๎ปลูกลงในแผงเพาะกล๎าไม๎

ด๎วยดินผสมแกลบเผา ใช๎ถุงพลาสติกคลุมแผงเพาะกล๎าไม๎ทิ้งไว๎ 1 สัปดาห์ จากนั้นน าต๎นพืชปลูกลงใน

กระถางที่มีดินผสมวัสดุปลูกชนิดตํางๆ ใช๎ถุงพลาสติกครอบกระถางไว๎ 1 สัปดาห์ โดยในระหวํางนี้ควรใช๎

เข็มเจาะถุงพลาสติกให๎เป็นรูเพื่อลดความชื้นไปด๎วย จากนั้นน าถุงพลาสติกออก  รดน้ าตามปกติ เก็บผล

การทดลองเมื่อครบ 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ 

 

3.2.4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านชักมดลูก Curcuma xanthorrhiza Roxb. 

3.2.4.1 การชักน าให๎เกิดยอด 

น ายอดอํอนของวํานชักมดลูกที่เกิดจากเหง๎ามาล๎างด๎วยน้ ายาทีโพ จากนั้นล๎างโดยปลํอยให๎น้ า

ไหลผํานเป็นเวลา 30 นาที น าเข๎าตู๎ปลอดเชื้อ น าเหง๎าที่ได๎มาแชํในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา  1 นาที 

และฟอกฆําเชื้อด๎วยคลอร็อกเข๎มข๎น 15% และ 10% หยด tween 20 1-2 หยด เป็นเวลา 15 และ 10 

นาที ตามล าดับ จากนั้นล๎างด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อแล๎ว 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที จากนั้นน าเหง๎าที่ได๎มาตัด
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เอาเฉพาะสํวนของตาเหง๎าให๎มีขนาดเทําๆ กัน ประมาณ 0.5x0.5 ซม. น ามาวางบนอาหารสูตร MS 

รํวมกับฮอร์โมน BA 2 มก/ล ท าการทดลอง 30 ซ้ า เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 

 

3.2.4.2 การชักน าราก 

   น าต๎นพืชวงศ์ขิงที่ได๎จากการชักน าให๎เกิดยอดจากข๎างต๎นมาชักน าให๎เกิดรากด๎วยอาหารสูตร 

MS รํวมกับฮอร์โมน IBA (0, 0.2, 0.5, 1 มก/ล) ท าการทดลองสูตรละ 30 ซ้ า เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 

สัปดาห์ 

 3.2.4.3 การปรับสภาพและการน าออกปลูก 

 น าต๎นพืชที่ได๎จากห๎องเพาะเลี้ยงวางที่อุณหภูมิห๎องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นน าต๎นพืชมาล๎าง

วุ๎นออกให๎หมด แชํรากพืชด๎วยยาฆําเชื้อรานาน 5 นาที จากนั้นน าต๎นพืชที่ได๎ปลูกลงในแผงเพาะกล๎าไม๎

ด๎วยดินผสมแกลบเผา ใช๎ถุงพลาสติกคลุมแผงเพาะกล๎าไม๎ทิ้ งไว๎ 1 สัปดาห์ จากนั้นน าต๎นพืชปลูกลงใน

กระถางที่มีดินผสมวัสดุปลูกชนิดตํางๆ ใช๎ถุงพลาสติกครอบกระถางไว๎ 1 สัปดาห์ โดยในระหวํางนี้ควรใช๎

เข็มเจาะถุงพลาสติกให๎เป็นรูเพื่อลดความชื้นไปด๎วย จากนั้นน าถุงพลาสติกออก  รดน้ าตามปกติ เก็บผล

การทดลองเมื่อครบ 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ 

 

3.2.5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระทือ Zingiber zerumbet (L.) Smith. 

3.2.5.1 การชักน าให๎เกิดยอด 

น าเหง๎าของกระทือมาล๎างท าความสะอาดเศษดินและสิ่งสกปรกตํางๆ ออกโดยใช๎น้ ายาทีโพ 

จากนั้นล๎างโดยปลํอยให๎น้ าไหลผํานเป็นเวลา 30 นาที น าเข๎าตู๎ปลอดเชื้อ น าเหง๎าที่ ได๎มาแชํใน

แอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา  1 นาที และฟอกฆําเชื้อด๎วยคลอร็อกเข๎มข๎น 20% และ 15% หยด 

tween 20 1-2 หยด เป็นเวลา 15 และ 10 นาที ตามล าดับ จากนั้นล๎างด๎วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆําเชื้อแล๎ว 3 

ครั้งๆ ละ 5 นาที จากนั้นน าเหง๎าที่ได๎มาตัดเอาเฉพาะสํวนของตาเหง๎าให๎มีขนาดเทําๆ กัน ประมาณ 

0.5x0.5 ซม. น ามาวางบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน BA 2 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 จากนั้นน ายอดที่ได๎มาตัดให๎มีความยาวประมาณ 1 ซม. วางบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน 

BA (2 มก/ล) NAA (0.5 มก/ล) และ TDZ (2 มก/ล) เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นชักน ายอด

ตํอด๎วยการใช๎อาหารสูตร MS รํวมกับ ฮอร์โมนกลุํมไซโตไคนินเชํน BA และ KN เป็นต๎น รํวมกับ
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ฮอร์โมนกลุํมออกซินเชํน IAA และ IBA เป็นต๎น และเพ่ิมสารอ่ืนๆ เชํน น้ ามะพร๎าว โพรลีน และเคซีน 

เป็นต๎น ท าการทดลองสูตรละ 30 ซ้ า 

 3.2.5.2 การชักน าราก 

  น าต๎นกระทือที่ได๎จากการชักน าให๎เกิดยอดจากข๎างต๎นมาชักน าให๎เกิดรากด๎วยอาหารสูตร MS 

รํวมกับฮอร์โมน IBA (0, 0.2, 0.5, 1 มก/ล) ท าการทดลองสูตรละ 30 ซ้ า เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

 3.2.5.3 การปรับสภาพและการน าออกปลูก 

 น าต๎นพืชที่ได๎จากห๎องเพาะเลี้ยงวางที่อุณหภูมิห๎องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นน าต๎นพืชมาล๎าง

วุ๎นออกให๎หมด แชํรากพืชด๎วยยาฆําเชื้อรานาน 5 นาที จากนั้นน าต๎นพืชที่ได๎ปลูกลงในแผงเพาะกล๎าไม๎

ด๎วยดินผสมแกลบเผา ใช๎ถุงพลาสติกคลุมแผงเพาะกล๎าไม๎ทิ้งไว๎ 1 สัปดาห์ จากนั้นน าต๎นพืชปลูกลงใน

กระถางที่มีดินผสมวัสดุปลูกชนิดตํางๆ ใช๎ถุงพลาสติกครอบกระถางไว๎ 1 สัปดาห์ โดยในระหวํางนี้ควรใช๎

เข็มเจาะถุงพลาสติกให๎เป็นรูเพื่อลดความชื้นไปด๎วย จากนั้นน าถุงพลาสติกออก  รดน้ าตามปกติ เก็บผล

การทดลองเมื่อครบ 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ 

 

3.3 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) วิเคราะห์

ความแปรปรวนโดยใช๎วิธี One-way ANOVA เปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยแตํละหนํวย 

ทดลอง ด๎วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช๎

โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 11.0 

 

3.4 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและการวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

 3.4.1 การศึกษาคุณคําทางโภชนาการ  

 พืชวงศ์ขิงบางชนิดมีสํวนที่สามารถน ามาบริโภคได๎ ในการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช๎อวัยวะบางสํวน

ของต๎นตูบหมูบมาท าการวิเคราะห์คุณคําทางโภชนาการ ดังตารางที่ 3.2 

 

ตารางท่ี 3.2 สํวนที่ของพืชและแหลํงที่มาส าหรับน ามาวิเคราะห์คุณคําทางอาหาร 

ล าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ สํวนที่ใช๎ แหลํง 
1. Keampferia marginata Carey. ใบอํอน ในหลอดทดลอง 
2. Keampferia marginata Carey. ใบอํอน ในป่าธรรมชาติ 
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การวัดปริมาณโปรตีน ไขมัน และเยื่อใย วิเคราะห์ตามวิธี AOAC (1990) โดยหนํวยบริการ

ห๎องปฏิบัติการ อาคารเครื่องมือ 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรารี  

 การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ น าใบสดของพืชวงศ์ขิงปริมาณ 0.1 กรัม เติมในโตรเจนเหลวและบด

ให๎ละเอียดด๎วยโกรํง เติมแอลกอฮอล์ 100% 20 มล จนเนื้อเยื่อ เปลี่ยนเป็นสีขาวใส จากนั้นกรองเอา

กากออก ปรับปริมาตรเป็น 30 มล ด๎วยแอลกอฮอล์ 100% หุ๎มภาชนะที่บรรจุสารสกัดคลอโรฟิลล์ด๎วย

อลูมิเนียมฟลอยด์ จากนั้นน าไปวัดคําการดูดกลืนแสงด๎วยเครื่อง spectro photometer ที่ความยาว

คลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร และน าคําที่ได๎ไปค านวณหาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (a) และคลอโรฟิลล์

บี (b) 

3.4.2 การวัดปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระ 

 น าใบสดของพืชวงศ์ขิงปริมาณ 1 กรัม เติมในโตรเจนเหลวและบดให๎ละเอียดด๎วยโกรํง จากนั้น

เติมเมทานอล 50 มล. น าไปเขยําด๎วยเครื่องเขยําท่ีอุณหภูมิห๎องเป็นเวลา 1 ชม. จากนั้นกรองเอากากทิ้ง 

เก็บสารสกัดที่ได๎ไว๎ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จากนั้นน ามาวิเคราะห์ปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระ

ด๎วยวิธี DPPH โดยน าสารที่สกัดไว๎มา 1 มล. จากนั้นเติมสารละลาย DPPH 2 มล ทิ้งไว๎ 30 นาทีจึงน าไป

วัดคําการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร (Chan et al., 2007)  

                          

3.5 ศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเทคนิคอาร์เอพีดี 

(Random Amplified Polymorphic DNA; RAPD) 

3.5.1 การสกัดดีเอ็นเอ 

 น าใบพืชวงศ์ขิง 0.2 กรัม เติมไนโตรจนเหลวและบดให๎ละเอียดด๎วยโกรํง น าตัวอยํางที่เ ป็น

ละเอียดแล๎วใสํทิวเติม CTAB ปริมาตร 200 ไมโครลิตร น าไปบํมที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 

นาที จากนั้นเติม chloroform : isoamyl (24:1) ปริมาตร 200 ไมโครลิตร น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 

12,000 รอบตํอนาที นาน 15 นาที ดูดสารสํวนบนใสํทิวใหมํ เติม RNase ปริมาตร 5 ไมโครลิตร น าไป

บํมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เติม chloroform : isoamyl (24:1) อัตราสํวน 1:1 

(ตัวอยํางที่ดูดได๎: chloroform : isoamyl ปริมาตรเทํากับตัวอยํางที่ดูดได๎) น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 

12,000 รอบตํอนาที นาน 5 นาที ดูดสารสํวนบนใสํทิวใหมํ เติมโซเดียมอะซีเตต เข๎มข๎น 3 โมลล์ พีเอช 

5.0 ปริมาตร 1/10 volume และ 1 volume cold isopropanal จากนั้นทิ้งไว๎ข๎ามคืนที่อุณหภูมิ -20 

องศาเซลเซียส จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 รอบตํอนาที นาน 20 นาที คํอยๆ เทสํวนที่
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เป็นน้ าทิ้ง ล๎างดีเอ็นเอด๎วยแอลกอฮอล์ 70% ปริมาตร 1 มล น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 รอบ

ตํอนาที นาน 5 นาที เทแอลกอฮอล์ 70% ทิ้ง เปิดฝาทิวป์แล๎วคว่ าปากหลอดลงบนกระดาษช าระที่วาง

บนวอเตอร์บาทอุณภูมิ 50 องศาเซลลเซียส รอจนแห๎ง เติม TE พีเอช 8.0 ปริมาตร  100 ไมโครลิตร 

น าไปบํมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสนาน 10 นาที เก็บสารสกัดดีเอ็นเอที่ได๎ไว๎ที่อุณหภูมิ -20 องศา

เซลเซียส 

 

3.5.2 ศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของพืชวงศ์ขิงบางชนิดโดยเทคนิคอาร์เอพีดี  

  น าดีเอ็นเอที่สกัดได๎มาเพ่ิมปริมาณด๎วยปฏิกิริยา PCR (1×reaction buffer, 2.5 mM MgCl2 

200  µM dNTPs, 100 ng Primer, 5-10 ng DNA template และ 0.5 unit Taq Polymerase) 

ด๎วยเทคนิค RAPD โดยสุํมใช๎ไพรเมอร์จ านวน 11 ชนิด  S5, S10, S29,  OPF4,  OPF10, OPF13, 

OPF19, OPX1, OPX2,  OPX13, และ  OPX14 แล๎วตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอด๎วยวิธี agarose gel 

electrophoresis ตรวจต าแหนํงของการปรากฏและไมํปรากฏแถบดีเอ็นเอของพืชแตํละชนิด จากนั้น

น าขอ๎มูลที่ได๎ไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวํางต๎นพืชที่ได๎จากป่าธรรมชาติกับต๎นที่ได๎จากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากหลอดทดลองด๎วยวิธี UPGMA ในการวิเคราะห์แบบ cluster analysis  และ

แสดงความสัมพันธ์ของพืชในรูป Dendrogram 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

4.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตูบหมูบ Kaempferia marginata Gagnep. 

4.1.1 ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการฟอกฆําเชื้อเหง๎า     

จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการฟอกฆําเชื้อเหง๎า โดยน าเหง๎ามาฟอกฆําเชื้อด๎วยสารละลาย

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ระดับความเข๎มข๎น และระยะเวลาที่ฟอกฆําเชื้อแตกตํางกัน 3 วิธี พบวําวิธีฟอก

ฆําเชื้อวิธีที่ 3 คือน าเหง๎ามาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 25% เป็นเวลา 25 นาที ตามด๎วย

สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 20% เวลา 20 นาที หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เหง๎าที่

เพาะเลี้ยงมีเปอร์เซ็นต์ปลอดเชื้อมากที่สุด 40% มีจ านวนยอด 1 ยอด/ชิ้นสํวนพืช มีความยาวยอดเฉลี่ย

สูงสุด 0.60 ซม. จ านวนรากเฉลี่ยสูงสุด 0.45 ราก/ชิ้นสํวนพืช ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 0.50 ซม. สํวน

การฟอกฆําเชื้อด๎วยวิธีที่ 1 คือฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 15% เป็นเวลา 15 นาที ตามด๎วย

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% เวลา 10 นาที และวิธีที่ 2 คือฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียม           

ไฮโปคลอไรท์ 20% เป็นเวลา 20 นาที ตามด๎วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 15% เวลา 15 นาที มี

เปอร์เซ็นต์ปลอดเชื้อ 30% ในแตํละวิธีการฟอกฆําเชื้อความยาวยอดเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย ไมํมี

ความแตกตํางทางสถิติ และจ านวนรากเฉลี่ย มีความแตกตํางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จาก

การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT (ตารางท่ี 4.1 และ ภาพที่ 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบวิธีการฟอกฆําเชื้อเหง๎า 

 

วิธีการฟอก

ฆําเชื้อ 

จ านวนครั้งที่

ฟอกฆําเชื้อ 

 

ความเข๎มข๎นของ

โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ 

ระยะ เวลา 

(นาที) 

 

เปอร์เซ็นต์ปลอด

เชื้อ 

ความยาวยอดเฉลี่ย 

(ซม.) 

mean±SE 

จ านวนรากเฉลี่ย 

ราก/ชิ้นสํวนพืช 

mean±SE 

ความยาวรากเฉลี่ย 

(ซม.) 

mean±SE 

1 

 

1 15% 15 30 0.14±0.07a 0b 0a 

2 10% 10 

2 1 20% 20 30 0.24±0.15a 0b 0a 

2 15% 15 

3 1 25% 25 40 0.60±0.31a 0.45±0.22a 0.50±0.35a 

2 20% 20 

 

หมายเหตุ อักษรที่แตกตํางกันทางแนวตั้งมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จาก 

    การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT
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ภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบวิธีการฟอกฆําเชื้อเหง๎า 

            ก. ฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 15% เวลา 15 นาที ตามด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์    

                10% เวลา 10 นาท ี

            ข. ฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 20% เวลา 20 นาที ตามด๎วยโซเดียไฮโปคลอไรท์ 

                15% เวลา 15 นาท ี

            ค. ฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 25% เวลา 25 นาที ตามด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์  

                20% เวลา 20 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

ก ข 

ค 
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4.1.2 ผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ Kinetin ตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิดแคลลัส ต๎นและราก 

จากการศึกษาผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ Kinetin ที่เหมาะสมตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎

เกิดแคลลัส ต๎นและราก โดยใช๎ต๎นอํอนที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง ขนาดประมาณ 1 ซม. น าไป

เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 2 มก/ล รํวมกับ Kinetin ที่ระดับ

ความเข๎มข๎น 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบวําต๎นอํอนตูบ

หมูบที่เพาะเลี้ยงมีลักษณะล าต๎นสีเขียว อวบ ใบมีสีเขียวขนาดใหญํ ปลายใบแหลม ฐานใบมน รากผอม 

มีสีขาวและสีเขียว ต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล และ Kinetin 2.5 มก/ล มี

เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส 80% โดยเกิดแคลลัสขึ้นที่โคนต๎น แคลลัสมีสีขาว เกาะกันอยํางหลวมๆ 

(friable callus) ต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรอ่ืนๆ ที่มีฮอร์โมน BA และ Kinetin เกิดแคลลัสทุก

สูตร มีจ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 2.90 ยอด/ชิ้นสํวนพืช ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 1.90 ซม. จ านวนราก

เฉลี่ยสูงสุด 3.50 ราก/ชิ้นสํวนพืช ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 2.05 ซม. จ านวนยอดเฉลี่ย มีความแตกตําง

ทางสถิติ ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ ที่

ระดับความเชื่อม่ัน 95% จากการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT (ตารางที่ 4.2 และ ภาพที่ 4.2 และ 

4.3) 
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ตารางท่ี 4.2 ผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ Kinetin ที่เหมาะสมตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิด 

              แคลลัส ต๎นและราก   

BA 

(มก/ล) 

Kineti

n 

(มก/ล) 

เปอร์เซ็น

ต์การเกิด

แคลลัส 

จ านวนยอดเฉลี่ย 

(ยอด/ชิ้นสํวนพืช) 

mean±SE 

ความยาว

ยอดเฉลี่ย 

(ซม.) 

mean±SE 

จ านวนรากเฉลี่ย 

(ราก/ชิ้นสํวน

พืช) 

mean±SE 

ความยาวราก 

เฉลี่ย (ซม.) 

mean±SE 

0 0 0 1.30±0.21c 1.90±0.19a 3.50±0.70a 1.02±0.19a 

2 0.1 50  1.80±0.24bc 1.47±0.20a 2.30±0.51a 1.03±0.19a 

2 0.5 70   2.20±0.24abc 1.78±0.20a 2.20±0.46a 2.05±0.55a 

2 1 70      2.90±0.48a 1.46±0.20a 1.70±0.36a 1.13±0.25a 

2 1.5 60      2.90±0.34a 1.82±0.22a 2.10±0.50a 1.98±0.27a 

2 2 70  2.70±0.21ab 1.54±0.12a 2.20±0.75a 1.44±0.34a 

2 2.5 80      2.90±0.50a 1.27±0.25a 1.80±0.57a 1.28±0.36a 

 

หมายเหตุ อักษรที่แตกตํางกันทางแนวตั้งมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จาก 

  การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT 
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ภาพที่ 4.2 ลักษณะของแคลลัส ต๎นและรากตูบหมูบที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA  

           รํวมกับ Kinetin ระดับความเข๎มข๎นแตกตํางกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

           ก. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไมํเติมฮอร์โมน  

           ข. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ Kinetin 0.1 มก/ล 

           ค. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ Kinetin 0.5 มก/ล 

           ง. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ Kinetin 1 มก/ล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ข 

ค ง 
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ภาพที่ 4.3 ลักษณะของแคลลัส ต๎นและรากตูบหมูบที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA  

           รํวมกับ Kinetin ระดับความเข๎มข๎นแตกตํางกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (ตํอ) 

           จ. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ Kinetin 1.5 มก/ล 

           ฉ. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ Kinetin 2 มก/ล 

           ช. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ Kinetin 2.5 มก/ล 

 

 

 

 

  

จ ฉ 

ช 
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4.1.3 ผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ TDZ ตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิดแคลลัส ต๎นและราก 

จากการศึกษาผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ TDZ ที่เหมาะสมตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎

เกิดแคลลัส ต๎นและราก โดยใช๎ต๎นอํอนที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง ขนาดประมาณ 1 ซม. น าไป

เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 2 มก/ล รํวมกับ TDZ ที่ระดับ

ความเข๎มข๎น 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 และ 4 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบวําต๎น

อํอนตูบหมูบที่เพาะเลี้ยงมีลักษณะล าต๎นสั้นสีเขียว อวบ ใบมีสีเขียว ปลายใบแหลม ผิวใบด๎านลํางสีมํวง

แดง มีรากอวบและผอม มีสีขาวและสีเขียว ต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 รํวมกับ 

TDZ 1.5, 3 และ 4 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส 90% เกิดแคลลัสที่โคนต๎น แคลลัสมีสีขาว เกาะ

กันอยูํอยํางหลวมๆ ต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรอ่ืนๆ ที่มีฮอร์โมน BA และ TDZ เกิดแคลลัสทุก

สูตร มีจ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 4.90 ยอด/ชิ้นสํวนพืช ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 1.94 ซม. จ านวนราก

เฉลี่ยสูงสุด 5.40 ราก/ชิ้นสํวนพืช ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 2.54 ซม. จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอด

เฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย มีความแตกตํางทางสถิติ และจ านวนราก ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT (ตารางที่ 4.3 และ ภาพที่ 4.4 และ 

4.5) 
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ตารางท่ี 4.3 ผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ TDZ ที่เหมาะสมตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิดแคลลัส ต๎นและราก    

 

BA 

(มก/ล) 

TDZ 

(มก/ล) 

เปอร์เซ็นต์การ

เกิดแคลลัส 

จ านวนยอดเฉลี่ย 

(ยอด/ชิ้นสํวนพืช) 

mean±SE 

ความยาวยอด 

เฉลี่ย (ซม.) 

mean±SE 

จ านวนรากเฉลี่ย 

(ราก/ชิ้นสํวนพืช) 

mean±SE 

ความยาวราก 

เฉลี่ย (ซม.) 

mean±SE 

0 0 0 1.50±0.26b 1.89±0.11ab 5.40±0.74a  2.21±0.13ab 

2 0.1 30  2.50±0.22ab   1.94±0.12a 5.20±0.95a 2.54±0.22a 

2 0.5 70  3.50±0.47ab  1.83±0.17abc 4.20±0.97a 1.54±0.30b 

2 1 80      4.90±1.77a   1.11±0.12d 5.20±1.15a  1.92±0.20ab 

2 1.5 90 2.50±0.52ab   1.40±0.17cd 3.70±0.61a  2.13±0.25ab 

2 2 50 2.40±0.33ab  1.50±0.12bcd 3.60±0.85a  1.92±0.25ab 

2 2.5 70 3.30±0.47ab   1.32±0.12d 3.30±0.51a 1.50±0.16b 

2 3 90      4.50±1.19a  1.48±0.15bcd 5.10±1.06a  2.12±0.19ab 

2 3.5 80 3.10±0.52ab   1.84±0.12ab 4.70±0.98a  2.11±0.34ab 

2 4 90 3.70±0.42ab   1.38±0.12d 4.20±0.48a  2.25±0.29ab 

       หมายเหตุ อักษรที่แตกตํางกันทางแนวตั้งมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT
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ภาพที่ 4.4 ลักษณะของแคลลัส ต๎นและรากตูบหมูบที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA  

            รํวมกับ TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎นแตกตํางกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

            ก. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไมํเติมฮอร์โมน  

            ข. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 0.1 มก/ล 

            ค. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 0.5 มก/ล 

            ง. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 1 มก/ล 

            จ. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 1.5 มก/ล 

            ฉ. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 2 มก/ล 

            

ก ข 
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ภาพที่ 4.5 ลักษณะของต๎นตูบหมูบที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA รํวมกับ   

             TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎นแตกตํางกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (ตํอ) 

            ช. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 2.5 มก/ล 

            ฌ. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 3 มก/ล 

            ญ. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 3.5 มก/ล 

            ฐ. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 4 มก/ล 
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4.1.4 ผลของฮอร์โมน TDZ ตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิดแคลลัส ต๎นและราก 

จากการศึกษาผลของฮอร์โมน TDZ ที่เหมาะสมตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิดแคลลัส ต๎น

และราก โดยใช๎ต๎นอํอนที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง ขนาดประมาณ 1 ซม. น าไปเพาะเลี้ยงในอาหาร

สูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 1 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็น

เวลา 6 สัปดาห์ พบวําต๎นอํอนตูบหมูบที่เพาะเลี้ยงมีลักษณะล าต๎นสีเขียว อวบ ล าต๎นสั้น ใบมีสีเขียว

ขนาดใหญํ แผํแบน ปลายใบแหลม ฐานใบมน ใบอํอน ผิวใบด๎านลํางสีมํวงแดง รากอวบ มีสีขาวและสี

เขียว ต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ 0.7 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัสมากที่สุด 

80% โดยเกิดแคลลัสสีขาวที่โคนต๎น เป็นแคลลัสเกาะกันอยํางหลวมๆ ต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร

อ่ืนๆ ที่มีฮอร์โมน TDZ เกิดแคลลัสทุกสูตร มีจ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 2.20 ยอด/ชิ้นสํวนพืช ความยาว

ยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.28 ซม. จ านวนรากเฉลี่ยสูงสุด 5.80 ราก/ชิ้นสํวนพืช ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 2.04 

ซม. จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย และจ านวนรากเฉลี่ย มีความแตกตํางทางสถิติ ความยาวราก

เฉลี่ย ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT 

(ตารางท่ี 4.4 และ ภาพที่ 4.6) 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลของฮอร์โมน TDZ ที่เหมาะสมตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิดแคลลัส ต๎นและราก   

 

TDZ 

(มก/ล) 

เปอร์เซ็นต์

การเกิด

แคลลัส 

จ านวนยอดเฉลี่ย 

(ยอด/ชิ้นสํวนพืช) 

mean±SE 

ความยาวยอด 

เฉลี่ย (ซม.) 

mean±SE 

จ านวนรากเฉลี่ย 

(ราก/ชิ้นสํวนพืช) 

mean±SE 

ความยาวราก 

เฉลี่ย (ซม.) 

mean±SE 

0 0 1.00±0.00b 2.01±0.18b 5.80±0.53a 2.04±0.21a 

0.1 60 2.10±0.18a 3.15±0.32a 4.50±0.67a 1.46±0.24a 

0.3 70 2.00±0.00a 3.11±0.27a 2.50±0.22b 1.54±0.32a 

0.5 70 2.20±0.20a 3.19±0.31a 1.30±0.39b 1.40±0.40a 

0.7 80 1.90±0.18a 2.94±0.29a 2.20±0.53b 1.97±0.10a 

1 70 1.80±0.13a 3.28±0.43a 2.50±0.45b 2.01±0.21a 

 

หมายเหตุ อักษรที่แตกตํางกันทางแนวตั้งมีความแตกตํางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% จาก 

    การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT 
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ภาพที่ 4.6 ลักษณะของแคลลัส ต๎นและรากตูบหมูบที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ  

            ระดับความเข๎มข๎นแตกตํางกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

            ก. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไมํเติมฮอร์โมน  

            ข. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ 0.1 มก/ล 

            ค. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ 0.3 มก/ล 

            ง. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ 0.5 มก/ล 

            จ. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ 0.7 มก/ล 

            ฉ. เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ 1 มก/ล 

  

ค ง 

จ ฉ 

ก ข 
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4.2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระเจียวขาว  Curcuma parviflora Wall. 

    4.2.1 การฟอกฆําเชื้อ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการฟอกฆําเชื้อตาเหง๎ากระเจียวขาว จากชิ้นสํวนตาเหง๎า

กระเจียวขาวที่ได๎จากสภาพธรรมชาติและตาเหง๎ากระเจียวขาวที่เกิดยอดใหมํ ในสารละลายโซเดียมไฮ

โปคลอไรท์ที่ระดับความเข๎มข๎น และระยะเวลาที่แชํโซเดียมไฮโปคลอไรท์แตกตํางกัน 4 วิธี  

วิธีที่ 1 น าตาเหง๎ากระเจียวขาวฟอกฆําเชื้อครั้งที่ 1 ด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 15% 

เวลา 15 นาที และฟอกฆําเชื้อครั้งที่ 2 ด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% เวลา 10 นาท ี

วิธีที่ 2 น าตาเหง๎ากระเจียวขาวฟอกฆําเชื้อครั้งที่ 1 ด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 20% 

เวลา 20 นาที และฟอกฆําเชื้อครั้งที่ 2 ด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 15% เวลา 20 นาท ี

วิธีที่ 3 น าตาเหง๎ากระเจียวขาวฟอกฆําเชื้อครั้งที่ 1 ด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 20% 

เวลา 30 นาที และฟอกฆําเชื้อครั้งที่ 2 ด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 15% เวลา 20 นาท ี

วิธีที่ 4 น าตาเหง๎ากระเจียวขาวฟอกฆําเชื้อครั้งที่ 1 ด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 25% 

เวลา 15 นาที และฟอกฆําเชื้อครั้งที่ 2 ด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% เวลา 10 นาท ี

จากนั้นน าตาเหง๎าที่ผํานการฟอกฆําเชื้อมาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

(ตารางที่ 4.5) พบวํา ชิ้นสํวนตาเหง๎ากระเจียวขาวที่ได๎จากสภาพธรรมชาติ เมื่อน ามาฟอกฆําเชื้อด๎วย

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข๎มข๎นและระยะเวลาแตกตํางกัน เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีการ

ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 100% หลังจากเพาะเลี้ยง 2 วัน เริ่มมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย โดยมีลักษณะ

เป็นเมือก สีขาวขุํน สีเหลืองแกมน้ าตาล และหลังจากนั้นอีก 5 วัน เริ่มมีการปนเปื้อนเชื้อรา โดยมี

ลักษณะเป็นเส๎นใยสีขาว และมีลักษณะคล๎ายฝุ่นผงสีเขียว สีน้ าตาล (ภาพที่ 4.7) ส าหรับตาเหง๎า

กระเจียวขาวที่เกิดยอดใหมํ เมื่อน ามาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 20% เวลา 20 นาที 

ตามด๎วยโซเดียม ไฮโปคลอไรท์ 15% เวลา 20 นาที มีเปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อสูงที่สุด 55% รองลงมา

คือ      ตาเหง๎าที่ฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 20% เวลา 30 นาที ตามด๎วยโซเดียมไฮ

โป    คลอไรท์ 15% เวลา 20 นาที มีเปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อ 53.33% ตาเหง๎าที่ฟอกฆําเชื้อด๎วย

โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 25% เวลา 15 นาที ตามด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% เวลา 10 นาที มี

เปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อ 50% และตาเหง๎าที่ฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 15% เวลา 

15 นาที ตามด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% เวลา 10 นาที มีเปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อ 40% 
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ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบวิธีการฟอกฆําเชื้อตาเหง๎ากระเจียวขาวที่ได๎จากสภาพธรรมชาติและตาเหง๎ากระเจียวขาวที่เกิดยอดใหมํ เมื่อน ามาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโป

คลอไรท์ที่มีความเข๎มข๎นและระยะเวลาแตกตํางกัน เมื่อน ามาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

ตาเหง๎ากระเจียวขาว 
วิธีการ 

ฟอกฆําเช้ือ 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (clorox) จ านวนทีเ่พาะเลี้ยง 

(ขวด) 
จ านวนที่ปลอดเชื้อ 

(ขวด) 
เปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อ 

(%) 
เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อน 

(%) ความเข๎มข๎น เวลา (นาที) 

ตาเหง๎ากระเจียวขาว 
ในสภาพธรรมชาต ิ

1 
15% 
10% 

15 
10 

10 0 0 100 

2 
20% 
15% 

20 
20 

10 0 0 100 

3 
20% 
15% 

30 
20 

10 0 0 100 

4 
25% 
10% 

15 
10 

12 0 0 100 

ตาเหง๎ากระเจียวขาว 
ที่เกิดยอดใหม ํ

1 
15% 
10% 

15 
10 

15 6 40 60 

2 
20% 
15% 

20 
20 

20 11 55 45 

3 
20% 
15% 

30 
20 

15 8 53.33 46.67 

4 
25% 
10% 

15 
10 

16 8 50 50 
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ภาพที่ 4.7 กระเจียวขาว C. parviflora ที่น ามาฟอกฆําเชื้อ   

    ก. ตาเหง๎ากระเจียวขาวในสภาพธรรมชาติ 

    ข. ตาเหง๎ากระเจียวขาวที่เกิดยอดใหมํ 

   ค. กระเจียวขาวที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย  

   ง. กระเจียวขาวที่มีการปนเปื้อนเชื้อรา เป็นเวลา 7 วัน 

   จ. กระเจียวขาวที่มีการปนเปื้อนเชื้อรา เป็นเวลา 12 วัน 

  ฉ. กระเจียวขาวในสภาพปลอดเชื้อ เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

1
9

 

ก ข 
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จากนั้นย๎ายเนื้อเยื่อกระเจียวขาวที่ปลอดเชื้อย๎ายไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน 

TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 2 มก/ล เพ่ือเพ่ิมจ านวนยอด เมื่อได๎ต๎นอํอนจ านวนมากพอน ามาปรับสภาพ

ในอาหารสูตร MS ที่ไมํเติมฮอร์โมน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นน าไปใช๎ท าการทดลองที่ 2 ตํอไป 

(ภาพท่ี 4.8) 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 การเพ่ิมจ านวนกระเจียวขาว C. parviflora 

   ก. กระเจียวขาวที่ได๎จากการเพ่ิมจ านวนในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความ

     เข๎มข๎น 2 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

   ข. กระเจียวขาวที่ได๎จากการปรับสภาพในอาหารสูตร MS ที่ไมํเติมฮอร์โมน เพาะเลี้ยงเป็น

     เวลา 2 สัปดาห์ 

 

ก 

ข 
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4.2.2 การเพ่ิมจ านวนยอดและราก 

เมื่อน าหนํออํอนกระเจียวขาวขนาดประมาณ 1 ซม. ที่อยูํในขวดเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ 

ไมํมีราก น ามาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0 และ 0.1 มก/ล 

รํวมกับ  TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8 มก/ล เพาะเลี้ยงความเข๎มข๎นละ 6 ซ้ า เป็น

เวลา 6 สัปดาห์ พบวําเมื่อเพาะเลี้ยงต๎นอํอนในอาหารสูตร MS ที่ไมํเติมฮอร์โมนและที่เติมฮอร์โมน 

เฉพาะฮอร์โมน TDZ ความเข๎มข๎น 0.5 และ 1 มก/ล และต๎นที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม NAA 0.1   

มก/ล รํวมกับ TDZ 0.5, 1 และ 4 มก/ล สามารถชักน าให๎ต๎นอํอนเกิดยอด 100% ซึ่งสูตรอาหารที่เติม

ฮอร์โมน TDZ 1 มก/ล รํวมกับ NAA 0.1 มก/ล มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 2.50 ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

และมีจ านวนใบเฉลี่ยมากที่สุด 1.96 ใบ/ชิ้นสํวนพืช สูตรอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ 0.5 มก/ล เพียง

อยํางเดียว มีความยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด 2.93 ซม. ซึ่งยอดที่เกิดใหมํจะเกิดขนานเป็นแนวเดียวกันกับ

การเรียงตัวของตาข๎าง ใบรูปรํางรีคล๎ายใบหอก มีสีเขียวตลอดแผํนใบ กาบ ใบสีเขียวและสีแดง      

(ภาพท่ี 4.9) และพบวําสูตรอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ 1 มก/ล รํวมกับ NAA 0.1 มก/ล สามารถชักน า

ให๎ต๎นกระเจียวขาวเกิดราก 100% สูตรอาหารที่เติม NAA 0.1 มก/ล เพียงอยํางเดียว มีจ านวนราก

เฉลี่ยมากที่สุด 7.67 ราก/ชิ้นสํวนพืช และสูตรอาหารที่เติม TDZ 0.5 มก/ล มีความยาวรากเฉลี่ยมาก

ที่สุด 3.17 ซม. ซึ่งรากท่ีเกิดมีทั้งลักษณะอวบและลักษณะเป็นเส๎นผอมบาง รากที่มีลักษณะอวบ บริเวณ

โคนรากมีสีเขียว ปลายรากมีสีขาว สํวนรากที่มีลักษณะเป็นเส๎นผอมบาง จะมีสีขาวตลอดทั้งราก (ภาพที่ 

4.10) เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติด๎วยวิธี DMRT พบวําจ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนใบ

เฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 การเปรียบเทียบสูตรอาหารเพาะเลี้ยงกระเจียวขาวในการเพ่ิมจ านวนยอดและราก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

สารควบคมุ 

การเจรญิเติบโตพืช 

เปอร์เซ็นต ์

การเกิดยอด 

(%) 

จ านวนยอดเฉลี่ย 

(ยอด/ช้ินสํวนพืช) 

ความยาวยอดเฉลี่ย 

(ซม.) 

จ านวนใบเฉลี่ย 

(ใบ/ชิ้นสํวนพืช) 

เปอร์เซ็นต ์

การเกิดราก 

(%) 

จ านวนรากเฉลี่ย 

(ราก/ช้ินสํวนพืช) 

ความยาวรากเฉลี่ย 

(ซม.) 

NAA (มก/ล) TDZ (มก/ล) Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE 

0 0 100 1.33±0.21a 2.01±0.48a 0.86±0.33a 66.67 3.33±1.45a 1.83±0.65a 

0 0.5 100 1.50±0.22a 2.93±0.59a 1.77±0.28a 83.33 3.50±1.18a 3.17±0.31a 

0 1 100 1.83±0.65a 2.78±0.84a 1.22±0.43a 50.00 4.33±2.03a 2.00±0.73a 

0 2 66.67 1.50±0.76a 1.20±0.42a 0.88±0.44a 33.33 2.67±1.86a 1.33±0.80a 

0 4 66.67 1.50±0.56a 1.62±0.62a 1.05±0.36a 50.00 2.50±1.23a 1.50±0.56a 

0 8 83.33 2.17±0.75a 1.22±0.31a 1.06±0.47a 66.67 2.00±0.93a 1.00±0.45a 

0.1 0 66.67 1.33±0.56a 1.96±0.93a 1.23±0.57a 50.00 7.67±5.40a 2.17±1.33a 

0.1 0.5 100 2.17±0.31a 2.21±0.57a 1.18±0.41a 83.33 3.83±1.17a 3.17±0.91a 

0.1 1 100 2.50±0.43a 2.60±0.29a 1.96±0.30a 100 4.83±1.17a 3.17±0.48a 

0.1 2 83.33 1.83±0.48a 1.68±0.57a 1.41±0.63a 50.00 2.83±1.33a 1.17±0.60a 

0.1 4 100 2.33±0.42a 2.16±0.33a 1.84±0.33a 83.33 2.33±0.67a 2.50±0.43a 

0.1 8 66.67 1.83±0.60a 1.28±0.52a 0.96±0.45a 33.33 2.17±1.42a 1.83±0.91a 

 

หมายเหตุ อักษรที่แตกตํางกันทางแนวตั้งมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT 
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ภาพที่ 4.9 การเปรียบเทียบสูตรอาหารเพาะเล้ียงกระเจียวขาวในการเพิ่มจ านวนยอด เมื่อเพาะเล้ียงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน NAA และ TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น  แตกตํางกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

 ก. MS      จ. TDZ 1 มก/ล     ฌ. TDZ 4 มก/ล 

 ข. NAA 0.1 มก/ล    ฉ. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 1 มก/ล   ญ. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 4 มก/ล 

 ค. TDZ 0.5 มก/ล    ช. TDZ 2 มก/ล    ฎ. TDZ 8 มก/ล 

 ง. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 0.5 มก/ล  ซ. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 2 มก/ล   ฏ. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 8 มก/ล        

ก ข จ ง ค 

ฎ ฏ 
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ภาพที่ 4.10 การเปรียบเทียบสูตรอาหารเพาะเลี้ยงกระเจียวขาวในการเพ่ิมจ านวนราก เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน NAA และ TDZ ที่ระดับความ

เข๎มข๎น  แตกตํางกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

 ก. MS       จ. TDZ 1 มก/ล      ฌ. TDZ 4 มก/ล 

 ข. NAA 0.1 มก/ล    ฉ. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 1 มก/ล   ญ. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 4 มก/ล 

 ค. TDZ 0.5 มก/ล    ช. TDZ 2 มก/ล     ฎ. TDZ 8 มก/ล 

 ง. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 0.5 มก/ล  ซ. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 2 มก/ล   ฏ. NAA 0.1 มก/ล+TDZ 8 มก/ล
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4.2.3 ชนิดอาหารตํอการเพ่ิมจ านวนยอดและรากของกระเจียวขาว 

เมื่อน าหนํออํอนกระเจียวขาวขนาดประมาณ 1 ซม. มาผําตามยาวและไมํผําตามยาว น ามา

เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล 

รํวมกับ IBA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบวําเมื่อเพาะเลี้ยงต๎นอํอน

ที่ไมํผําตาม ยาวในอาหารแข็งและอาหารเหลว สามารถชักน าให๎ต๎นอํอนเกิดยอด 100% เพาะเลี้ยงต๎น

อํอนที่ไมํผําตามยาวในอาหารแข็งสามารถชักน าต๎นอํอนให๎มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.44        

ยอด/ชิ้นสํวนพืช จ านวนใบเฉลี่ยมากที่สุด 4.22 ใบ/ชิ้นสํวนพืช และมีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 2.56 

ราก/ชิ้นสํวนพืช (ตารางที่ 4.7) เมื่อเพาะเลี้ยงต๎นอํอนที่ไมํผําตามยาวในอาหารเหลวสามารถชักน าต๎น

อํอนให๎มีความยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.71 ซม. และมีความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด 1.68 ซม. ซึ่งยอดที่

เกิดใหมํจะเกิดขนานเป็นแนวเดียวกัน ใบรูปรํางรีคล๎ายใบหอก มีสีเขียวตลอดแผํนใบ กาบใบสีเขียว 

ยอดที่เกิดใหมํในอาหารเหลวมีขนาดของยอดใหญํกวํายอดที่เกิดใหมํในอาหารแข็ง และรากที่เกิดมี

ลักษณะเป็นเส๎นผอมบาง มีสีขาวตลอดทั้งราก และเมื่อเพาะเลี้ยงต๎นอํอนที่ผําตามยาวในอาหารเหลว 

พบวํายอดที่เกิดใหมํมีล าต๎นผอม ใบเล็ก (ภาพที่ 4.11) เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติด๎วยวิธี DMRT พบวํา

จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนใบเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยมีความ

แ ต ก ตํ า ง กั น อ ยํ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  95% 

6
2
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ตารางท่ี 4.7 ผลของชนิดอาหารตํอการเพิ่มจ านวนยอดและรากของกระเจียวขาวในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 0.5 มก/ล รํวมกับ IBA 0.5 มก/ล เมื่อ                   

             เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

ชนิดอาหาร 
การแบํงเนื้อเยื่อ

ตามยาว 

เปอร์เซ็นต์ 

การเกิดยอด 

(%) 

จ านวนยอดเฉลี่ย 

(ยอด/ชิ้นสํวนพืช) 

ความยาวยอดเฉลี่ย 

(ซม.) 

จ านวนใบเฉลี่ย 

(ใบ/ชิ้นสํวนพืช) 

เปอร์เซ็นต์ 

การเกิดราก 

(%) 

จ านวนรากเฉลี่ย 

(ราก/ชิ้นสํวนพืช) 

ความยาวรากเฉลี่ย 

(ซม.) 

Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE Mean±SE 

อาหารแข็ง 
ผํา 88.89 2.56±0.73a 1.30±0.36b 1.78±0.80bc 55.56 1.67±0.58ab 0.96±0.36ab 

ไมํผํา 100 3.44±0.69a 1.77±0.33b 4.22±0.76a 88.89 2.56±0.67a 0.97±0.19ab 

อาหารเหลว 
ผํา 44.44 0.44±0.18b 1.64±0.82b 0.67±0.37c 0 0.00±0.00b 0.00±0.00b 

ไมํผํา 100 2.22±0.49a 3.71±0.60a 3.11±1.02ab 44.44 2.78±1.41a 1.68±0.82a 

 

หมายเหตุ อักษรที่แตกตํางกันทางแนวตั้งมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยแบบ DMRT
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ภาพที่ 4.11  ผลของชนิดอาหารตํอการเพ่ิมจ านวนยอดและรากของกระเจียวขาวเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ทีเ่ติมฮอร์โมน BA 0.5 มก/ล รํวมกับ IBA 0.5  

             มก/ล เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

   ก. และ จ. ผําเนื้อเยื่อตามยาว เพาะเลี้ยงอาหารแข็ง     

   ข. และ ฉ. ไมํผําเนื้อเยื่อตามยาว เพาะเลี้ยงอาหารแข็ง    

   ค. และ ช. ผําเนื้อเยื่อตามยาว เพาะเลี้ยงอาหารเหลว 

   ง. และ ซ. ไมํผําเนื้อเยื่อตามยาว เพาะเลี้ยงอาหารเหลว  

ก 
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4.3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระเจียวขาว  Curcuma singularis Gagnep. 

จากการศึกษาการเพ่ิมจ านวนยอดของต๎นอํอนกระเจียวขาวบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน 

BA ความเข๎มข๎น 4 มก/ล TDZ ความเข๎มข๎น 1, 2, 3, 4 มก/ล และ NAA ความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล เป็น

เวลา 4 สัปดาห์ พบวําต๎นอํอนของกระเจียวขาวเริ่มมีการยืดยาวในสัปดาห์ที่สองของการเพาะเลี้ยง โดย

เริ่มมีใบอํอนสีเขียวแตกออก 1-3 ใบ และในสัปดาห์ที่สามต๎นอํอนของกระเจียวขาวจึงเริ่มมีการแตก

หนํอเพ่ิมจ านวน สํวนการเกิดรากมีน๎อย พบมีการเกิดรากเฉพาะในบางต๎น โดยต๎นอํอนของกระเจียวขาว

ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน BA ความเข๎มข๎น 4 มก/ล TDZ ความเข๎มข๎น 2 มก/ล 

และ NAA ความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 4.03 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ และ 4 ยอด/ชิ้น

เนื้อเยื่อ ตามล าดับ (ตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.12) 

 เมื่อน ายอดของกระเจียวขาวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน BA ความ

เข๎มข๎น 4 มก/ล TDZ ความเข๎มข๎น 2 มก/ล และ NAA ความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล และน้ ามะพร๎าวที่ความ

เข๎มข๎น 5, 10, 15 และ 20 มล พบวําการเพ่ิมน้ ามะพร๎าวสามารถชักน าให๎ยอดของกระเจียวขาวเพ่ิม

จ านวนได๎มากขึ้น โดยการใช๎น้ ามะพร๎าวที่ 10 มล สามารถชักน าให๎เกิดยอดได๎จ านวนยอดมากที่สุด 

5.33 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ แตํทุกสูตรที่เติมน้ ามะพร๎าวไมํสามารถชักน าให๎เกิดรากได๎ และยอดที่เกิดขึ้นมี

ลักษณะสั้นอวบ ใบมีสีเขียวอํอน (ตารางที่ 4.9 และภาพท่ี 4.13) 

  การชักน ารากด๎วยอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน IBA ความเข๎มข๎น 0, 0.2, 0.5, 1 มก/ล 

พบวําอาหารสูตร MS ที่ไมํเติมฮอร์โมนและเติมฮอร์โมน IBA 0.2 มก/ล สามารถชักน าให๎เกิดรากได๎มาก

ที่สุด 3.40 ราก/ชิ้นเนื้อเยื่อ มีความยาวสูงสุด 2.81 ซม. และ 3.67 ราก/ชิ้นเนื้อเยื่อ มีความยาวสูงสุด 

2.64 ซม. ตามล าดับ นอกจากนี้การใช๎ IBA ความเข๎มข๎นที่สูงขึ้น รากมีลักษณะอวบ เล็ก และสั้น 

(ตารางท่ี 4.10 และภาพที่ 4.14) 

  จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติด๎วยวิธี DMRT พบวํา ต๎นอํอนของกระเจียวขาวที่เพาะเลี้ยงบน

อาหารที่มี BA รํวมกับ TDZ และ NAA ที่ระดับความเข๎มข๎นแตกตํางกัน มีจ านวนยอดเฉลี่ย ความยาว

ยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

 ภายหลังการชักน าให๎ต๎นกระเจียวขาวมีรากสมบูรณ์และน าออกปลูกในสภาวะเรือนกระจก โดย

ปลูกในดินผสมแกลบดิบ (1:1) และดินผสมขุยมะพร๎าว (1:1) เมื่อผํานไป 4 สัปดาห์พบวํากระเจียวขาวที่

ปลูกในดินผสมแกลบดิบมีอัตราการรอดชีวิต 94.28% และดินผสมขุยมะพร๎าวมีอัตรารอด 91.42% 

และเม่ือผํานไป 3 เดือน กระเจียวขาวที่ปลูกในดินผสมแกลบดิบมีอัตราการรอดชีวิต 88.57% และดิน
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ผสมขุยมะพร๎าวมีอัตรารอด 77.14% และพบวําต๎นกระเจียวที่ปลูกในดินผสมขุยมะพร๎าวมีความยาว

ของต๎นและการแตกใบใหมํมากกวําต๎นที่ปลูกในดินผสมแกลบดิบ (ภาพท่ี 4.15 และภาพที่ 4.16) 

ตารางท่ี 4.8 ผลของ BA:TDZ:NAA (มก/ล) ที่ความเข๎มข๎นแตกตํางกันตํอการเกิดยอดและรากของ  

                 กระเจียวขาว C. singularis ภายหลัง 4 สัปดาห์ของการเพาะเลี้ยง 

สูตรอาหาร (มก/ล) จ านวนยอด 
เฉลี่ย 

ความยาวยอด 
เฉลี่ย 

จ านวนราก 
เฉลี่ย 

ความยาวราก
เฉลี่ย 

BA TDZ NAA 
4 1 0.5 3.47 1.56 1.33 0.59 
4 2 0.5 4.03 1.39 2 0.52 
4 3 0.5 4 1.19 1.67 0.57 
4 4 0.5 3.87 1.22 1 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 ลักษณะยอดและรากของกระเจียวขาว C. singularis ที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่

เติมฮอร์โมน BA:TDZ:NAA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0:0:0 (ก), 4:1:0.5 (ข), 4:2:0.5 (ค), 4:3:0.5 (ง), 

4:4:0.5 (จ) มก/ล เป็นเวลา 4 สัปดาห์  



68 
 

68 
 

ตารางท่ี 4.9 ผลของ BA:TDZ:NAA (มก/ล) รํวมกับการใช๎น้ ามะพร๎าวความเข๎มข๎น 5%, 10%, 15% 

                 และ 20% กระเจียวขาว C. singularis ภายหลัง 4 สัปดาห์ของการเพาะเลี้ยง  

หมายเหตุ - = ไมํเกิดราก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 ลักษณะยอดและรากของกระเจียวขาว C. singularis ที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่

เติมฮอร์โมน BA:TDZ:NAA (4:2:0.5 มก/ล) รํวมกับกับการใช๎น้ ามะพร๎าวความเข๎มข๎น 0% (ก), 5% (ข), 

10%(ค), 15% (ง), 20% (จ) เป็นเวลา 4 สัปดาห์  

 

สูตรอาหาร 
(มก/ล) 

น้ ามะพร๎าว 
(%) 

จ านวนยอด 
เฉลี่ย 

ความยาวยอด 
เฉลี่ย 

จ านวนราก 
เฉลี่ย 

ความยาวราก
เฉลี่ย 

MS+BA:TDZ:NAA 
(4:2:0.5) 

0 4.03 1.39 2 0.52 
5 4.33 1.42 - - 
10 5.23 1.15 - - 
15 4.9 1.31 - - 
20 4.3 0.84 - - 
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ตารางท่ี 4.10 ผลของ IBA ที่ความเข๎มข๎นแตกตํางกันตํอการเกิดรากของกระเจียวขาว C. singularis 

ภายหลัง  4 สัปดาห์ของการเพาะเลี้ยง 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 ลักษณะรากของกระเจียวขาว C. singularis ที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม

ฮอร์โมน IBA แตกตํางกัน IBA 0 (ก), IBA 0.2 (ข), IBA 0.5 (ค), IBA 1 (ง) มก/ล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 

IBA (มก/ล) จ านวนรากเฉลี่ย ความยาวรากเฉลี่ย 
0 3.40 2.89 

0.2 3.85 2.71 
0.5 2.71 1.27 
1.0 3.05 1.67 
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ภาพที่ 4.15 ลักษณะต๎นกระเจียวขาว C. singularis เมื่อน าออกปลูกในสภาวเรือนกระจกอายุ 4 

สัปดาห์ ดินผสมแกลบดิบ (ก) ดินผสมขุย,tพร๎าว (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.16 ลักษณะต๎นกระเจียวขาว C. singularis เมื่อน าออกปลูกในสภาวะเรือนกระจกอายุ 3 

เดือน ดินผสมแกลบดิบ (ก) ดินผสมขุยมะพร๎าว (ข) 

 

  

ก ข 

ก 

ก ข 

ก ข 
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4.4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านชักมดลูก Curcuma xanthorrhiza Roxb. 

จากการศึกษาการเพ่ิมจ านวนยอดของต๎นอํอนวํานชักมดลูกบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน 

BA ความเข๎มข๎น 2 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวํายอดของวํานชักมดลูกสามารถเพ่ิม

จ านวนได๎มากที่สุด 3.39 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ ความยาวยอดเฉลี่ย 3.53 ซม. จ านวนรากเฉลี่ย 6.04 ราก/

ชิ้นเนื้อเยื่อ ความยาวรากเฉลี่ย 1.84 ซม. โดยใบที่แตกออกมาใหมํมีสีเขียวเข๎มและรากเจริญดี มี

ลักษณะยาว เรียว บางต๎นมีลักษณะอวบ และมีขนราก (ตารางที่ 4.11 และภาพท่ี 4.17) 

ตารางที่ 4.11 ผลของ BA (2 มก/ล) ตํอการเกิดยอดของวํานชักมดลูก ภายหลัง 4 สัปดาห์ของการ 

        เพาะเลี้ยง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.17 ลักษณะยอดและรากของวํานชักมดลูกบนอาหารสูตร MS+BA 2 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็น

เวลา  4 สัปดาห์ 

 

  

ฮอร์โมน (มก/
ล) 

จ านวนยอดเฉลี่ย 
ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย ความยาวรากเฉลี่ย 

MS+BA (2) 3.39 3.53 6.04 1.84 
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4.5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระทือ Zingiber zerumbet (L.) Smith. 

จากการศึกษาการเพ่ิมจ านวนยอดของต๎นอํอนกระทือบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน BA 

ความเข๎มข๎น 2 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวํายอดของกระทือไมํเจริญยืดยาวและไมํเพ่ิม

จ านวนยอดแตํเมื่อน ายอดกระทือย๎ายมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS รํวมกับการใช๎ฮอร์โมน 

BA:TDZ:NAA ที่ความเข๎มข๎น 2:2:0.5 มก/ล พบวํายอดของกระทือไมํเจริญพัฒนาเป็นยอดแตํเกิด

แคลลัสสีเขียวเกาะกลุํมกันแนํน และเม่ือน าแคลลัสที่ได๎มาวางบนอาหารสูตร MS รํวมกับการใช๎ฮอร์โมน 

BA, IAA, IBA, KN น้ ามะพร๎าวที่ความเข๎มข๎น 20% และ proline, casein ที่ความเข๎มข๎น 500 มก/ล 

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์พบวํา แคลลัสของกระทือที่วางบนอาหารสูตร MS รํวมกับการใช๎ฮอร์โมน 

BA ความเข๎มข๎น 8 มก/ล และ IBA ความเข๎มข๎น 6 มก/ล สามารถชักน าให๎แคลลัสของกระทือเกิดยอด

ได๎มากที่สุด 2.5 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ (ตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.18) แตํเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 

สัปดาห์พบวํา อาหารสูตร MS รํวมกับการใช๎ฮอร์โมน KN ที่ความเข๎มข๎น 2 มก/ล น้ ามะพร๎าว 20% 

และ proline 500 มก/ล สามารถชักน าให๎แคลลัสของกระทือเกิดยอดได๎มากที่สุด 3.44 ยอด/ชิ้น

เนื้อเยื่อ ยอดมีการเจริญยืดยาวดี มีใบเกิดขึ้น 2-3 ใบ และรากมีขนรากเกิดขึ้นรอบๆ ราก (ตารางที่ 

4.13 และภาพท่ี 4.19) 

การน าน้ ามะพร๎าวมาชํวยให๎แคลลัสของกระทือเกิดยอดสอดคล๎องกับการศึกษาของ Tefera 
and Wannakrairoj, 2004 ใน Aframomum corrorima (Braun) Janse, Yusuf et al. (2011) ใน 
Boesenbergia rotunda (L.), Loc et al. (2005) ใน Curcuma zedoaria Roscoe. สํวนการน า 
proline มาใช๎ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวงศ์ขิงไมํพบมีรายงานการศึกษามากํอนพบพียงการใช๎ 
proline กับพืชชนิดอ่ืนเชํน ข๎าว  (Kumar and Ajinder, 2013) Miscanthus x ogiformis (Holme 
et al., 1997) 
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ตารางท่ี 4.12 ผลของ BA, IAA, IBA, KN น้ ามะพร๎าวที่ความเข๎มข๎น 20% และ proline, casein ที่

ความเข๎มข๎น 500 มก/ล ตํอการเกิดยอดของกระทือ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 

  

ฮอร์โมน (มก/ล) 
จ านวน
ยอด 

ความ
ยาวยอด 

%การ
เกิดยอด 

จ านวน
ราก 

ความ
ยาวราก 

%การ
เกิดราก 

MS+IBA:BA (6:8) 2.5 1.99 50 4.2 12.9 58.33 
MS+IAA:BA (0.5:3) 1.25 2.5 33.33 4 2.72 33.33 

MS+BA 2 มก/ล+proline 500 
มก/ล 

1.8 2.56 41.66 3.8 2.02 41.66 

MS+BA 2 มก/ล+casein  500 
มก/ล 

1.5 1 16.66 2 1.75 16.66 

MS+20% น้ ามะพร๎าว+KN 2 
มก/ล +proline 500 มก/ล 

1.5 1.75 33.33 3.5 1.5 16.66 

MS+20% น้ ามะพร๎าว+KN 2 
มก/ล +casein 500 มก/ล 

1.8 1.61 33.33 8 2.62 8.33 
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ภาพที่ 4.18 ลักษณะยอดของกระทือบนสูตรอาหาร MS รวํมกับการใช๎ฮอร์โมนแตกตํางกัน ที่

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์  

(ก) IBA:BA (6:8 มก/ล)   

(ข) IAA:BA (0.5:3 มก/ล)  

(ค) BA 2 มก/ล+proline 500 มก/ล  

(ง) BA 2 มก/ล+casein  500 มก/ล  

(จ) 20% น้ า มะพร๎าว+KN 2 มก/ล +proline 500 มก/ล  

(ฉ) 20% น้ ามะพร๎าว+KN 2 มก/ล +casein 500 มก/ล 



75 
 

75 
 

ตารางท่ี 4.13 ผลของ BA, IAA, IBA, KN น้ ามะพร๎าวที่ความเข๎มข๎น 20% และ proline, casein ที่

ความ เข๎มข๎น 500 มก/ล ตํอการเกิดยอดของกระทือ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

ฮอร์โมน (mg/l) 
จ านวน
ยอด 

ความ
ยาวยอด 

%การ
เกิดยอด 

จ านวน
ราก 

ความ
ยาวราก 

%การ
เกิดราก 

MS+IBA:BA (6:8) 2.77 4 75 5.44 3.91 75 
MS+IAA:BA (0.5:3) 2.33 4.94 50 6.6 8.18 50 

MS+BA 2 มก/ล+proline 500 
มก/ล 

2.4 6.88 50 6.57 5.37 58.33 

MS+BA 2 มก/ล+casein  500 
มก/ล 

2.33 4.69 50 5 3.48 58 

MS+20% น้ ามะพร๎าว+KN 2 
มก/ล +proline 500 มก/ล 

3.44 6.06 75 7.22 6.66 75 

MS+20% น้ ามะพร๎าว+KN 2 
มก/ล +casein 500 มก/ล 

2.25 4.83 50 6.25 6.8 50 
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ภาพที่ 4.19 ลักษณะยอดของกระทือบนสูตรอาหาร MS รวํมกับการใช๎ฮอร์โมนแตกตํางกัน  

       ที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สปัดาห์  

(ก) IBA:BA (6:8 มก/ล)  

(ข) IAA:BA (0.5:3 มก/ล)  

(ค) BA 2 มก/ล+proline 500 มก/ล  

(ง) BA 2 มก/ล+casein  500 มก/ล  

(จ) 20% น้ า มะพร๎าว+KN 2  มก/ล +proline 500 มก/ล  

(ฉ) 20% น้ ามะพร๎าว+KN 2 มก/ล +casein 500 มก/ล  
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ผลศึกษาการย๎ายกระทือออกปลูกในวัสดุปลูกที่เหมาะสม (8 สัปดาห์) 

น าต๎นกระทือที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล (อายุ 3 เดือน) น ามา
ปรับสภาพกํอนย๎ายออกปลูกเป็นเวลา 2 สัปดาห์ น าต๎นกระทือที่ปรับสภาพแล๎วมาล๎างวุ๎นออกให๎สะอาด 
น ามาแชํน้ ายากันรา จากนั้นน าต๎นพืชไปปลูกในวัสดุปลูกที่เตรียมไว๎ ได๎แกํ 

1. ดินปลูก : ทราย ในอัตราสํวน 1 : 1 
2. ดินปลูก : แกลบเผา  ในอัตราสํวน 1 : 1 
3. แกลบเผา : ทราย ในอัตราสํวน 1 : 1 
4. ดินปลูก : แกลบเผา : ทราย ในอัตราสํวน 1 : 1 : 1 

ท าการทดลองปลูกกระทือในวัสดุปลูกดังที่กลําวมาข๎างต๎นอยํางละ 20 ถุง ถุงละ 3 ต๎น เก็บผลทุก 4 
สัปดาห์ บันทึกอัตราการรอดชีวิต จ านวนยอดเฉลี่ย จ านวนใบเฉลี่ย และความยาวยอดเฉลี่ย 

 จากการย๎ายต๎นกระทือออกปลูกในวัสดุปลูกดังที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบวํา      
ต๎นกระทือที่ย๎ายออกปลูกในวัสดุปลูก ได๎แกํ ดินปลูก : แกลบเผา , แกลบเผา : ทราย และ ดินปลูก : 
แกลบเผา : ทราย มีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด คือ 100% (ตารางที่ 4.14) สํวนต๎นกระทือที่ย๎ายออกปลูก
ในวัสดุปลูกที่มีสํวนผสมของ ดินปลูก : ทราย มีอัตราการรอดชีวิต 95% (ตารางที่ 4.14) หลังจากย๎าย
ออกปลูกได๎ 8 สัปดาห์ ต๎นกระทือมีล าต๎นใหญํขึ้น  ใบมีสีเขียวขนาดใหญํ  แผํแบน การเรียงตัวของใบ
เรียงแบบสลับ     ต๎นกระทือที่ย๎ายออกปลูกในวัสดุปลูกที่มีสํวนผสมของ ดินปลูก : แกลบเผา : ทราย มี
จ านวนยอดเฉลี่ยสูงที่สุด 6.70 ยอด โดยล าต๎นใหญํ โคนกาบใบมีสีแดง ใบสีเขียว แผํแบนเห็นเส๎นใบ
ชัดเจน ใบเรียงตัวกันแบบสลับและมีความยาวยอดเพ่ิมขึ้น (ภาพที่ 4.20 ง) รองลงมาคือ ต๎นกระทือที่
ย๎ายออกปลูกในวัสดุปลูกที่มีสํวนผสมของ แกลบเผา : ทราย และ ดินปลูก : แกลบเผา มีจ านวนยอด
เฉลี่ย 5.95 และ 5.30 ยอด ตามล าดับ (ภาพที่ 4.20 ค และ ข) สํวนต๎นกระทือที่ย๎ายออกปลูกในวัสดุ
ปลูกท่ีมีสํวนผสมของ ดินปลูก : ทราย มีจ านวนยอดเฉลี่ยต่ าที่สุด 3.90 ยอด (ภาพท่ี 4.20 ก) 
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ตารางท่ี 4.14 ต๎นกระทือที่ย๎ายออกปลูกในวัสดุปลูกตํางๆ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

 
วัสดุปลูก 

อัตราการ
รอดชีวิต 

(%) 

 
จ านวนยอดเฉลี่ย 

 
ความยาวยอด
เฉลี่ย (ซม.) 

 
จ านวนใบเฉลี่ย 

ดินปลูก : ทราย 95% 3.90±0.42c 9.74±0.75a 3.66±0.25a 

ดินปลูก : แกลบเผา 100% 5.30±0.31b 10.45±0.50a 4.00±0.16a 

แกลบเผา : ทราย 100% 5.95±0.29ab 10.23±0.36a 3.85±0.14a 

ดินปลูก : แกลบเผา : ทราย 100% 6.70±0.30a 11.30±0.40a 3.94±0.10a 
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ภาพที่ 4.20 ต๎นกระทือที่ย๎ายออกปลูกในวัสดุปลูกตํางๆ 

ก. ต๎นกระทือที่ย๎ายปลูกในวัสดุปลูก ดินปลูก : ทราย 
ข. ต๎นกระทือที่ย๎ายปลูกในวัสดุปลูก ดินปลูก : แกลบเผา 
ค. ต๎นกระทือที่ย๎ายปลูกในวัสดุปลูก แกลบเผา : ทราย 
ง. ต๎นกระทือที่ย๎ายปลูกในวัสดุปลูก ดินปลูก : แกลบเผา : ทราย 

หมายเหตุ  ต๎นกระทือที่ย๎ายปลูกในวัสดุปลูก ดินปลูก : ทราย  รดน้ าไปเรื่อยๆมีบางต๎นตาย 

  

ค ง 

ก ข 

ค ง 
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4.6 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและการวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

 จากการศึกษาคุณคําทางโภชนาการและปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระของต๎นตูบหมูบได๎จาก

แหลํงป่าธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง พบวําต๎นตูบหมูบที่ได๎จากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อในหลอดทดลองมีปริมาณโปรตีนสูงกวําสองเทํา แตํมีปริมาณไขมันและไฟเบอร์ต่ ากวําต๎นตูบ

หมูบที่ได๎จากป่าธรรมธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบวําต๎นตูบหมูบที่จากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองมี

ปริมาณคลอโรฟิลล์และปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระหรือสารแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงกวํา (ตารางที่ 4.15) 

 

ตารางที ่4.15 ปริมาณโปรตีน ไขมัน ไฟเบอร์ คลอโรฟิลล์และสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ของต๎นตูบหมูบที่

ได๎จากแหลํงป่าธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง (n=3) 

 

แหลํง 
Protein Fat Fiber คลอโรฟิลล์ 

a 
คลอโรฟิลล์ 

b 
คลอโรฟิลล์ 

รวม 
แอนตี้ออก
ซิแดนซ์ 
(mg/100g) 

ป่า
ธรรมชาติ 

14.02% 2.64% 19.95% 0.11 0.08 0.14 401.86 

ในหลอด
ทดลอง 

32.39% 2.38% 15.61% 0.09 0.59 0.68 422.48 

 

 

4.7 ศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเทคนิคอาร์เอพีดี 

(Random Amplified Polymorphic DNA; RAPD) 

4.7.1 ปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอของกระเจียวขาว  C. parviflora  

 จากการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอที่ได๎จากการสกัดจีโนมิกส์ดีเอ็นเอของ

กระเจียวขาว C. parviflora จ านวน 8 ต๎นที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงในหลอดทอลอง  4  ต๎นและจากต๎น

ในป่าธรรมชาติ  4 ต๎น น าดีเอ็นเอที่ได๎มาแยกโดยเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟรีซิสในความเข๎มข๎นอะกาโรส

เจล 1% และย๎อมด๎วย MeestroSafe Tm dye และวัดปริมาณดีเอ็นเอด๎วยเครื่องนาโนดรอป 

(NanoDrop) พบวําดีเอ็นเอที่สกัดได๎มีอัตราสํวน A260/A280  อยูํระหวําง 1.73-2.31 และคํา 
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A260/A230 อยูํระหวําง 0.55-2.78  และมีความเข๎มข๎น 41-187 ng/ul   (ตารางที่ 4.16) โดยดีเอ็นเอ

มีแถบเข๎มแสดงถึงการมคีุณภาพดีเอ็นเอนในระดับดี  (ภาพที่ 4.21) 

 

ตารางที่ 4.16 คุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอของกระเจียวขาว C. parviflora จ านวน 8 ต๎นที่ได๎จาก

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลองและจากป่าธรรมชาติ 

ตัวอยํางที่ แหลํงที่มา A260 A280 260/280 260/230 ความเข๎มข๎น 
ng/ul 

1C มหาสารคาม 0.820 0.454 1.81 1.31 41.0 

2C มหาสารคาม 1.590 0.915 1.74 1.51 79.5 

3C มหาสารคาม 1.076 0.623 1.73 1.05 53.8 

4C มหาสารคาม 2.087 1.120 1.86 1.15 104.3 

5 N มหาสารคาม 3.566 1.601 2.23 0.55 178.3 

6 N มหาสารคาม 1.606 0.856 1.88 0.86 80.3 

7 N มหาสารคาม 3.648 1.861 1.98 1.00 184.2 

8 N นครราชสีมา 3.741 1.846 2.03 0.93 187.0 

หมายเหตุ: C= In vitro N=nature 

 

 

ภาพที่ 4.21 การตรวจสอบคุณภาพของจีโนมิกส์ดีเอ็นเอของกระเจียวขาวจ านวน  8 

ตัวอยําง 
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4.7.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรม 

 ท าการประเมินไพรเมอร์อาร์เอพีดี จ านวน  11 ไพรเมอร์วําสามารถเพ่ิมจ านวนแถบดีเอ็นเอใน

พืชวงศ์ขิงได๎หรือไมํ พบวํามีจ านวน 7 ไพรเมอร์ที่สามารถเพ่ิมจ านวนแถบดีเอ็นเอในกระเจียวขาวได๎ คือ 

S5, S10, S29, OPF14, OPX1, OPX2 และ OPX14 (ภาพที่ 4.22) เมื่อน าไพรเมอร์เหลํานี้มาเพ่ิม

จ านวนดีเอ็นเอในกระเจียวขาวพบวํามีเพียง  4 ไพรเมอร์ที่เพ่ิมจ านวนแถบดีเอ็นเอได๎และไมํมีปัญหาการ

ปนเปื้อน ได๎แกํ S10, S29, OPX2, OPX14 โดยพบจ านวนแถบดีเอ็นเอ 31 แถบ และไมํพบแถบดีเอ็น

เอที่เป็น monomorphic  (ตารางท่ี 4.17 ภาพที่ 4.23-4.26) จ านวนอัลลีลตํอโลคัสอยูํระหวําง  5-12 

โดยไพรเมอร์ S10 มีจ าวนอัลลีลสูงสุด 12 และไพรเมอร์ S5 มีจ านวนอัลลีลต่ าสุดเทํากับ 5 ขนาดของ

แถบดีเอ็นเออยูํในชํวง 328-1512 bp  เพ่ือค านึงถึงประสิทธิภาพในการแยกแยะความแตกตํางทาง

พันธุกรรมโดยพิจารณาจากคํา PIC มีคําระหวําง 0.94-0.99 ถือวํามีประสิทธิภาพสูง เทียบจากการ

รายงานของ Yu et al. (2012) ที่วําคํา PIC  มีประสิทธิภาพสูงหากมีคํามากกวํา 0.5 ดังนั้นทั้ง 4 ไพร

เมอร์มีประสิทธิภาพสูง 

 จากการวิเคราะห์การจัดกลุํม (UPGMA cluster analysis) โดยใช๎โปรแกรม NYSYSpc 

version 2.0  ท าให๎แบํงกลุํมต๎นกระเจียวขาวออกเป็นสามกลุํม (ภาพท่ี 4.27) โดยกลุํมที่ 1  

ประกอบด๎วย ต๎นพืชตัวอยํางที่ 8 กลุํมท่ีสอง ประกอบด๎วยต๎นพืชตัวอยํางที่ 2, 3, 4, 5, 7 และกลุํมที่  3 

ประกอบด๎วยต๎นพืชตัวอยํางที่ 1, 6  ความแตกตํางที่เกิดขึ้นนี้ อาจเนื่องจากพืชชนิดนี้มีความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมสูง ต๎นที่ได๎จากแหลํงป่าธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา (ต๎นที่ 8) แตกตํางจากต๎นพืช

ตัวอยํางอ่ืนๆ ซึ่งได๎จากแหลํงป่าธรรมชาติจากจังหวัดมหาสารคาม โดยต๎นที่ 1-4 น ามาท าการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อในหลอดทดลองโดยมีต๎นแมํจากแหลํงป่าธรรมชาติจากจังหวัดมหาสารคามเชํนกัน 
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ภาพที่ 4.22 แถบดีเอ็นเอจากการประเมินไพรเมอร์อาร์เอพีดีในกระเจียวขาวจ านวน 11 ไพรเมอร์ 

M = 100 bp DNA marker, C = control, 1 = S5, 2 = S10, 3 = S29, 4 = OPF4, 5 = OPF10 

6 = OPF13, 7 = OPF19, 8 = OPX1, 9 = OPX2, 10 = OPX13, และ 11 = OPX14 

 

 

ภาพที่ 4.23 แถบดีเอ็นเอที่เพ่ิมจ านวนได๎จากการใช๎ไพรเมอร์ S10 (M = 100  bp DNA ladder) 
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ภาพที่ 4.24 แถบดีเอ็นเอที่เพ่ิมจ านวนได๎จากการใช๎ไพรเมอร์ S29 (M = 100  bp DNA ladder) 

 

ภาพที่ 4.25  แถบดีเอ็นเอที่เพ่ิมจ านวนได๎จากการใช๎ไพรเมอร์ OPX2 (M = 100  bp DNA ladder) 

 

ภาพที่ 4.26 แถบดีเอ็นเอที่เพ่ิมจ านวนได๎จากการใช๎ไพรเมอร์ OPX14 (M = 100  bp DNA ladder) 
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ตารางท่ี 4.17 ไพรเมอร์อาร์เอพีดี ล าดับเบส จ านวนอัลลีล ขนาดของแถบดีเอ็นเอ polymorphic 

bands และ monomorphic bands และคํา PIC 

 

Primer 
name 

 

Sequence 5'-3' 
 
 

Number 
of 

alleles 

Band 
range 
(bp) 

 

Polymorphic 
bands 

 

Monomorphic 
bands 

 

PIC 

  
S10 CTGCTGGGAC 12 529-1512 12 - 0.99 
S29 GGGTAACGCC 5 585-1255 5 - 0.97 
OPX2 TTCCGCCACC 6 328-690 6  0.98 
OPX14 ACAGGTGCTG 8 449-683 8 - 0.94 
เฉลี่ย      0.97 
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ภาพที่ 4.27 เดนโดรแกรมของกระเจียวขาวจ านวน 8 ต๎นที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองและจากต๎นในธรรมชาติโดยการวิเคราะห์ UPGMA 

cluster analysis แสดง relative  similarity ท่ีได๎จากเครื่องหมาย RAPD
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บทที่ 5 

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 

5.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตูบหมูบ (Kaempferia marginata Carey ex Roscoe.) 

ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการฟอกฆําเชื้อเหง๎าตูบหมูบเมื่อน ามาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ 25% เวลา 25 นาที ตามด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 20% เวลา 20 นาที มีเปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อ

มากที่สุด 40% การทดลองครั้งนี้ใช๎โซเดียมไฮโปคลอไรท์ในการฟอกฆําเชื้อ เพ่ือขจัดและลดปริมาณ

เชื้อจุลินทรีย์ และเชื้อโรคตํางๆ ซึ่งข๎อดีของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ คือไมํระเหย และไมํมีพิษ ราคาไมํแพง 

มีจ าหนํายตามท๎องตลาด แตํถ๎าใช๎มากเกินไปอาจเป็นอันตรายตํอเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะของพืชได๎ ซึ่ง

ประสิทธิภาพการฟอกฆําเชื้อขึ้นอยูํกับการตอบสนองตํอเวลา ปริมาณที่ใช๎ในการฟอกฆําเชื้อ สอดคล๎อง

กับรายงานการศึกษา Stanly and Chan (2007) น าตาเหง๎า Curcuma zedoaria Roscoe และ 

Zingiber zerumbet Smith มาฟอกฆําเชื้อด๎วยเมอร์คิวริคคลอไรด์ 100 มก/ล เป็นเวลา 5 นาที 

จากนั้นน าตาเหง๎ามาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข๎มข๎น 20% เป็นเวลา 10 นาที และ

ย๎ายตาเหง๎ามาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข๎มข๎น 10% เป็นเวลา 10 นาที พบวํามี

เปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อจุลินทรีย์และมีการรอดชีวิตมากกวํา 80%  

ศึกษาผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ Kinetin ที่เหมาะสมตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิด

แคลลัส ต๎นและราก โดยใช๎ต๎นอํอนที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง ขนาดประมาณ 1 ซม. น าไปเพาะเลี้ยง

บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 2 มก/ล รํวมกับ Kinetin ที่ระดับความ

เข๎มข๎น 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบวําต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยง

บนอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล และ Kinetin 2.5 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส 80% มี

จ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 2.90 ยอด/ชิ้นสํวนพืช ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 1.90 ซม. จ านวนรากเฉลี่ย

สูงสุด 3.50 ราก/ชิ้นสํวนพืช ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 2.05 ซม. การทดลองครั้งนี้ใช๎ฮอร์โมน BA 

รํวมกับ Kinetin ซึ่งทั้ง 2 ชนิดเป็นฮอร์โมนในกลุํมไซโทไคนิน มีผลกระตุ๎นการแบํงเซลล์ และการเพ่ิม

จ านวนยอด สอดคล๎องกับรายงานการศึกษาของ Kochuthressia et al. (2012) ที่เพาะเลี้ยงเหง๎า     

K. galanga L. บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน  BA รํวมกับ Kinetin มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดมาก

ที่สุด 85.7%  

การศึกษาผลของฮอร์โมน BA รํวมกับ TDZ ที่เหมาะสมตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิด

แคลลัส ต๎นและราก โดยใช๎ต๎นอํอนที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง ขนาดประมาณ 1 ซม. น าไปเพาะเลี้ยง
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ในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 2 มก/ล รํวมกับ TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 

0, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 และ 4 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบวําต๎นอํอนที่

เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน BA 2 มก/ล รํวมกับ TDZ 1.5, 3 และ 4 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิด

แคลลัส 90% มีจ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 4.90 ยอด/ชิ้นสํวนพืช ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 1.94 ซม. 

จ านวนรากเฉลี่ยสูงสุด 5.40 ราก/ชิ้นสํวนพืช ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 2.54 ซม. ซึ่งทั้ง 2 ชนิดเป็น

ฮอร์โมนในกลุํมไซโทไคนิน มีผลกระตุ๎นการแบํงเซลล์ และการเพ่ิมจ านวนยอด รวมทั้งมีการเกิดแคลลัส

ขึ้น แสดงให๎เห็นวํา TDZ มีผลตํอการเกิดแคลลัสและการเพ่ิมจ านวนแคลลัส สอดคล๎องกับงานทดลอง

ของ Zhang et al. (2011) ที่เพาะเลี้ยงตาเหง๎า Curcuma soloensis บนอาหารสูตร MS ที่เติม

ฮอร์โมน TDZ รํวมกับ BA สามารถชักน าให๎เกิดแคลลัสได๎ 93.3% 

ศึกษาผลของฮอร์โมน TDZ ที่เหมาะสมตํอการชักน าต๎นอํอนตูบหมูบให๎เกิดแคลลัส ต๎นและราก 

โดยใช๎ต๎นอํอนที่ปลอดเชื้อในหลอดทดลอง ขนาดประมาณ 1 ซม. น าไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่

เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 1 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 

สัปดาห์ พบวําต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ 0.7 มก/ล มีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส 

80%  มีจ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 2.20 ยอด/ชิ้นสํวนพืช ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.28 ซม. จ านวนราก

เฉลี่ยสูงสุด 5.80 ราก/ชิ้นสํวนพืช ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 2.04 ซม. ในการทดลองนี้ได๎ใช๎ฮอร์โมน 

TDZ เพียงอยํางเดียว  ซึ่งเป็นฮอร์โมนในกลุํมไซโทไคนิน มีผลกระตุ๎นการแบํงเซลล์ และการเพ่ิมจ านวน

ยอด รวมทั้งมีการเกิดแคลลัสขึ้น แสดงให๎เห็นวํา TDZ มีผลตํอการเกิดแคลลัสและการเพ่ิมจ านวน

แคลลัส สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Zhang et al. (2011) ที่เพาะเลี้ยงตาเหง๎า Curcuma soloensis 

บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ สามารถชักน าให๎เกิดแคลลัสได๎ และมีจ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 

18.7 ยอด/ชิ้นสํวนพืช และ Prathanturarug et al. (2003) เพาะเลี้ยงตายอด Curcuma longa L. 

บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 18.16 ไมโครโมล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

พบวําชักน าให๎เกิดยอดเฉลี่ย 2.22 ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

 

5.2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระเจียวขาว  (Curcuma parviflora) 

การฟอกฆําเชื้อตาเหง๎ากระเจียวขาว โดยการฟอกฆําเชื้อ 2 ครั้ง ด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์

ความเข๎มข๎น 10-25% พบวํา เมื่อน าชิ้นสํวนตาเหง๎ากระเจียวขาวที่ได๎จากสภาพธรรมชาติ มาฟอกฆํา

เชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข๎มข๎นและระยะเวลาแตกตํางกัน ทั้ง 4 วิธี ไมํสามารถฆํา

เชื้อจุลินทรีย์ในชิ้นสํวนตาเหง๎าได๎ มีอัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 100% เนื่องจากมีการปนเปื้อนเชื้อ

ราและจุลินทรีย์ในดินมาก และเมื่อน าตาเหง๎ากระเจียวขาวที่เกิดยอดใหมํ มาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียม  
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ไฮโปคลอไรท์ที่ความเข๎มข๎นและระยะเวลาแตกตํางกัน ทั้ง 4 วิธี พบวํา มีเปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อดีที่สุด

เมื่อฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เข๎มข๎น 20% เวลา 20 นาที ตามด๎วยฟอกฆําเชื้อครั้งที่ 2 ด๎วย

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 15% เวลา 20 นาที ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อสูงที่สุด 55% เนื่องจากตาเหง๎า

กระเจียวขาวที่เกิดยอดใหมํที่น ามาฟอกฆําเชื้อมาจากการปลูกในสภาพไร๎ดินท าให๎มีความสะอาดกวํา  

ตาเหง๎ากระเจียวขาวที่เก็บมาจากสภาพธรรมชาติที่ปลูกในดินเมื่อน ามาฟอกฆําเชื้อในหลอดทดลองจึงมี

เปอร์เซ็นต์ปลอดเชื้อสูงกวําตาเหง๎ากระเจียวขาวที่ได๎มาจากสภาพธรรมชาติ การทดลองครั้งนี้ใช๎

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ในการฟอกฆําเชื้อ เนื่องจากโซเดียมไฮโปคลอไรท์มีฤทธิ์ในการฆําเชื้อแบคทีเรีย 

ไวรัส รวมถึงสปอร์ของเชื้อรา มีประสิทธิภาพในการฟอกฆําเชื้อดีมาก ให๎เปอร์เซ็นต์ความปลอดเชื้อสู ง 

ราคาไมํแพง หาซื้อได๎งําย และไมํเป็นอันตรายตํอมนุษย์ แตํหากใช๎ในปริมาณความเข๎มข๎นสูงจะท าลาย

เนื้อเยื่อพืช หรืออวัยวะของพืชได๎ สอดคล๎องกับการทดลองของ Stanly and Chan (2007) น าตาเหง๎า

ของขมิ้นอ๎อยและกระทือป่ามาฆําเชื้อที่ผิวด๎วยสารละลายเมอร์คิวริกคลอไรด์ ความเข๎มข๎น 100 มก/ล 

เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน ามาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 20% เป็นเวลา 10 นาที 

และย๎ายมาฟอกฆําเชื้อด๎วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข๎มข๎น 10% เป็นเวลา 10 นาที พบวํามีเปอร์เซ็นต์การ

ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ 80% สอดคล๎องกับการทดลองของ Ahmad et al. (2011) น าตาเหง๎าที่ได๎จาก

สภาพธรรมชาติของพืชสกุล Curcuma, Kaempferia และ Zingiber ไปแชํในโซเดียมไฮโปคลอไรท์

เข๎มข๎น 5% ทิ้งไว๎ให๎แห๎งและเก็บตาเหง๎าไว๎ในที่รํมให๎พ๎นแสงแดด เพื่อให๎ตาเหง๎าเกิดยอดใหมํ น าตาเหง๎า

ที่เกิดยอดใหมํมาฟอกฆําเชื้อ น าไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS พบวําพืชสกุล Curcuma มีเปอร์เซ็นต์

การปนเปื้อนน๎อยกวํา 12% พืชสกุล Zingiber มีเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนน๎อยกวํา 34% และพืชสกุล 

Kaempferia มีเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนน๎อยกวํา 7%  

การทดลองเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกระเจียวขาวเพ่ือเพ่ิมจ านวน

ยอดและราก เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ความเข๎มข๎นตํางกันเพียงชนิดเดียว

หรือเติมรํวมกับ NAA เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบวําเมื่อเพาะเลี้ยงต๎นอํอนในอาหารสูตร MS ที่

เติมฮอร์โมน TDZ 1 มก/ล รํวมกับ NAA 0.1 มก/ล มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 2.50 ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

และเมื่อเพาะเลี้ยงต๎นอํอนในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 0.1 มก/ล มีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 7.67 

ราก/ชิ้นสํวนพืช จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย ความยาวรากเฉลี่ย ไมํมีความ

แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ในการทดลองนี้ใช๎ฮอร์โมน TDZ เพียงชนิดเดียวหรือใช๎รํวมกับ 

NAA ซึ่ง TDZ เป็นฮอร์โมนกลุํมไซไทไคนิน มีผลกระตุ๎นการแบํงเซลล์ และการเกิดยอด ฮอร์โมน NAA 

เป็นฮอร์โมนกลุํมออกซิน มีผลกระตุ๎นการแบํงเซลล์และการเกิดราก สอดคล๎องกับการทดลองของ 

Prathanturarug et al. (2003) เพาะเลี้ยงตายอดของขมิ้นชัน ในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ 
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ที่ระดับความเข๎มข๎น 18.17 µM เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จะชักน าให๎เกิดยอดเฉลี่ย 2.22 ยอด/ชิ้นสํวนพืช  

Zhang et al. (2011) เพาะเลี้ยงตาเหง๎า C. soloensis Val. ในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่

ระดับความเข๎มข๎น 2.5 µM ท าให๎มีจ านวนยอดเฉลี่ย 18.7 ยอด/ชิ้นสํวนพืช แตกตํางจากการทดลอง

ของ Rahayu and Adil  (2012) น าตาเหง๎าวํานชักมดลูกในสภาพปลอดเชื้อ มาเพาะเลี้ยงในอาหาร

สูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ระดับความเข๎มข๎น 0, 1, 2, 3, 5 และ 7  มก/ล ที่มีและไมํมีฮอร์โมน 

TDZ ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.1 มก/ล พบวํา เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่

ระดับความเข๎มข๎น 5 มก/ล ชักน าให๎เกิดยอดและรากมากที่สุด 

เมื่อน าหนํออํอนกระเจียวขาวที่ผําตามยาวและไมํผําตามยาวมาเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและ

อาหารเหลวสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA ที่ระดับความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล รํวมกับ IBA ที่ระดับความ

เข๎มข๎น 0.5 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบวําเมื่อเพาะเลี้ยงต๎นอํอนที่ไมํผําตามยาวในอาหาร

แข็งและอาหารเหลว สามารถชักน าให๎ต๎นอํอนเกิดยอดได๎มากที่สุด 100% ต๎นอํอนที่ไมํผําตามยาวเมื่อ

เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งสามารถชักน าต๎นอํอนให๎มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.44 ยอด/ชิ้นสํวนพืช 

จ านวนใบเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.22 ใบ/ชิ้นสํวนพืช และมีจ านวนรากเฉลี่ยมากท่ีสุด 2.56 ราก/ชิ้นสํวนพืช ซึ่ง

มีจ านวนมากกวําเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว ต๎นอํอนที่ไมํผําตามยาวเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวมีความ

ยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.71 ซม. และมีความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด 1.68 ซม. ผลการทดลองที่ได๎

แตกตํางจากงานทดลองของ Chong et al. (2012) น ายอดขมิ้นอ๎อยมาผําตามยาวและไมํผําตามยาว

เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 0.5 มก/ล รํวมกับฮอร์โมน IBA 0.5 

มก/ล พบวําเมื่อเพาะเลี้ยงยอดขมิ้นอ๎อยที่ผําตามยาวในอาหารเหลว มีอัตราการเกิดยอดมากกวํา

เพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง และการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวมีขนาดของยอดใหญํกวําและมีน้ าหนักสด

มากกวําเพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง แตํจากการทดลองในครั้งนี้ พบวําต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งมี

การเจริญเติบโตได๎ดีกวําต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด จ านวน

ยอดเฉลี่ย จ านวนใบ เปอร์เซ็นต์การเกิดราก และจ านวนรากเฉลี่ย มากกวําต๎นอํอนที่เพาะเลี้ยงใน

อาหารเหลว การน าต๎นอํอนมาผําและไมํผําตามยาวเปรียบเทียบกัน พบวําการไมํผําต๎นอํอนแล๎วน ามา

เพาะเลี้ยงในอาหารทั้งอาหารแข็งและอาหารเหลว ท าให๎มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด จ านวนยอดเฉลี่ย 

ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนใบ เปอร์เซ็นต์การเกิดราก จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย 

มากกวําต๎นอํอนที่น ามาผําแล๎วเพาะเลี้ยงในอาหารทั้ง 2 แบบ 

 ในการศึกษาการเกิดต๎นใหมํของกระเจียวขาวในหลอดทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งแรก ซึ่ง

ยังไมํมีรายงานการศึกษามากํอน มีเพียงการศึกษาในพืชที่อยูํในสกุลเดียวกันเทํานั้น 
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5.3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระเจียวขาว  (Curcuma singularis Gagnep.) 

จากการเพาะเลี้ยงต๎นอํอนของกระเจียวขาวบนอาหารสูตร MS รํวมกับฮอร์โมน BA ความ

เข๎มข๎น 4 มก/ล และ NAA ความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวําการใช๎ฮอร์โมนทั้งสอง

ชนิดนี้ให๎จ านวนยอดสูงสุด 2.9 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเพ่ิมฮอร์โมน TDZ ในอาหาร

เพาะเลี้ยง พบวําเมื่อเพ่ิมฮอร์โมน TDZ สามารถชํวยกระตุ๎นให๎กระเจียวขาวแตกหนํอได๎เพ่ิมมากข้ึน 

จาก 2.9 ยอด เพ่ิมเป็น 3-4 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ ในอาหารสูตร MS  รํวมกับฮอร์โมน BA ความเข๎มข๎น 4 

มก/ล TDZ ความเข๎มข๎น  1,2, 3, 4มก/ล และ NAA ความเข๎มข๎น 0.5 มก/ล โดยในอาหารสูตร MS  

รํวมกับฮอร์โมน BA ความเข๎มขน๎ 4 มก/ล TDZ ความเข๎มข๎น  2 และ 3 มก/ล และ NAA ความเข๎มข๎น 

0.5 มก/ล สามารถชักน าให๎ต๎นอํอนของกระเจียวขาวเกิดยอดได๎สูงสุดเฉลี่ย 4 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ ซึ่งการ

น าฮอร์โมน TDZ ใช๎รํวมกับฮอร์โมนในกลุํมไซโตไคนินชนิดอ่ืน เพ่ือเพ่ิมจ านวนยอดนั้นยังสอดคล๎องกับ

ผลการวิจัยของ Sharmin et al., 2013 ที่ศึกษาการเพ่ิมจ านวนยอดของ Curcuma aromatic 

Salisb. นอกจากนี้ยังพบการใช๎ฮอร์โมน TDZ เพียงชนิดเดียว เพื่อเพ่ิมจ านวนยอดในพืชสกุลขม้ินและ

พืชวงศ์ขิงหลายชนิด เชํน C. aromatic Salisb. (กูํค า และวิไลลักษณ์, 2551) C. caesia Roxb. 

(Shahinozzaman et al., 2013) C. long L. (Srirat et al., 2008) Zingiber montanum Koenig. 

(Hamirah et al., 2010) 

  การชักน าให๎ต๎นกระเจียวขาวเกิดรากโดยการใช๎ฮอร์โมน IBA นั้น สามารถชักน าให๎ต๎นอํอน

ของกระเจียวขาวเกิดรากได๎ ซึ่งผลการทดลองสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Rahman et al., 2005 ที่

ศึกษาการเกิดรากใน Kaempferia kalanga L. และ Hiremath, 2006 ที่ศึกษาการเกิดรากใน 

Zingiber officinale Roscoe. นอกจากนี้ยังพบการน าฮอร์โมนในกลุํมออกซินตัวอ่ืนๆ มาใช๎ในการชัก

น ารากของพืชสกุลนี้เชํน IAA ใน C. caesia Roxb, C. zedoaria Roscoe (Bharalee et al., 2005) 

NAA ใน Z. moran, Z. zerumbet L. (Das et al., 2012) และการใช๎ฮอร์โมนในกลุํมออกซินรํวมกับ

ไซโตไคนินในพืชสกุลขมิ้นเพ่ือชักน าให๎ต๎นพืชเกิดรากเชํน C. parviflora Wall. (อนุพันธ์ และพันธิตรา, 

2006) Z. officinale Roscoe. (Lincy and Sasikumar, 2010) ซึง่การใช๎ฮอร์โมนทั้งสองกลุํมรํวมกันนี้

ไมํสอดคล๎องกับผลการวิจัยของคณะผู๎วิจัย เนื่องจากผลการศึกษาพบวําการใช๎ฮอร์โมนทั้งสองกลุํมนี้

รํวมกันไมํสามารถชักน าให๎กระเจียวขาวเกิดรากได๎ 100% นอกจากนี้รากท่ีได๎มีลักษณะอวบสั้น ไมํยืด

ยาว ซึ่งผลการศึกษาที่ได๎นั้นอาจเป็นไปได๎วําการใช๎ฮอร์โมนในกลุํมไซโตไคนินที่ความเข๎มข๎นสูงนั้นไป

ยับยั้งการท างานของฮอร์โมนในกลุํมออกซิน ท าให๎ฮอร์โมนในกลุํมออกซินไมํสามารถกระตุ๎นการเกิดราก

ได๎ 
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5.4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านชักมดลูก 

 จากการเพาะเลี้ยงต๎นอํอนของวํานชักมดลูกบนอาหารสูตร MS รํวมกับการใช๎ฮอร์โมน BA ที่

ความเข๎มข๎น 2 มก/ล เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวําฮอร์โมน BA สามารถชักน าให๎ต๎นอํอนของ

วํานชักมดลูกเกิดยอดได๎มากที่สุด 3.39 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ ซึ่งการใช๎ฮอร์โมนในกลุํมไซไคนินอยํางเชํน BA 

เพ่ือเพ่ิมจ านวนยอดนั้นสอดคล๎องกับนักวิจัยทํานอ่ืนๆ ที่ทดลองใช๎กับพืชสกุล Curcuma ชนิดอื่นๆ เชํน      

C. caesia Roxb, C. zedoaria Roscoe (Bharalee et al., 2005) 

5.5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระทือ 

จากการเพาะเลี้ยงแคลลัสของกระทือโดยการใช๎ฮอร์โมน BA, IAA, IBA, KN น้ ามะพร๎าวที่ความ
เข๎มข๎น 20% และ proline, casein ที่ความเข๎มข๎น 500 มก/ล รํวมกัน เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์
พบวําการใช๎ฮอร์โมน BA ความเข๎มข๎น 8 มก/ล รํวมกับ IBA ความเข๎มข๎น 6 มก/ล สามารถชักน าให๎
แคลลัสของกระทือเกิดยอดได๎มากที่สุด 2.5 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ เกิดราก 4.2 ราก/ชิ้นเนื้อเยื่อ และพบวํา
การใช๎ฮอร์โมน KN ที่ความเข๎มข๎น 2 มก/ล รํวมกับการใช๎น้ ามะพร๎าว 20% และ proline 500 มก/ล 
สามารถชักน าให๎แคลลัสของกระทือเกิดยอดได๎มากที่สุด 3.44 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ เกิดราก 7.22 ราก/ชิ้น
เนื้อเยื่อ เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งการน าน้ ามะพร๎าวมาชํวยให๎แคลลัสของกระทือเกิดยอด
สอดคล๎องกับการศึกษาของ Tefera and Wannakrairoj, 2004 ใน Aframomum corrorima 
(Braun) Janse, Yusuf et al. (2011) ใน Boesenbergia rotunda (L.), Loc et al. (2005) ใน 
Curcuma zedoaria Roscoe. สํวนการน า proline มาใช๎ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวงศ์ขิงไมํพบมี
รายงานการศึกษามากํอนพบพียงการใช๎ proline กับพืชชนิดอ่ืนเชํน ข๎าว  (Kumar and Ajinder, 
2013) Miscanthus x ogiformis (Holme et al., 1997) 
 จากการศึกษาพบวําพืชวงศ์ขิงโดยสํวนใหญํสามารถชักน าให๎เพ่ิมจ านวนยอดได๎ด๎วยการใช๎

ฮอร์โมนในกลุํมไซโตไคนินได๎แกํ BA และ TDZ โดยเฉพาะ TDZ มีความสามารถในการชักน าให๎พืชวงศ์

ขิงเพ่ิมจ านวนยอดได๎มากข้ึนอยํางมีประสิทธิภาพและสามารถชักน าพืชวงศ์ขิงบางชนิดให๎เกิดแคลลัสได๎ 

และฮอร์โมนที่น ามาใช๎ชักน าต๎นอํอนของพืชวงศ์ขิงให๎เกิดรากได๎อยํางเชํนฮอร์โมน IBA นั้น สามารถชํวย

กระตุ๎นการเกิดรากได๎อยํางมีประสิทธิภาพเชํนกัน นอกจากนี้การใช๎สารอ่ืนๆ เพื่อชํวย 

 

 

5.6 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและการวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

ต๎นตูบหมูบที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลองมีปริมาณโปรตีนสูงกวําสองเทํา แตํมี

ปริมาณไขมันและไฟเบอร์ต่ ากวําต๎นตูบหมูบที่ได๎จากป่าธรรมธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบวําต๎นตูบหมูบที่
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จากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองมีปริมาณคลอโรฟิลล์และปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระหรือสารแอนตี้

ออกซิแดนซ์สูงกวํา 

 

5.7 ศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเทคนิคอาร์เอพีดี  

มี  4 ไพรเมอร์จาก 11 ไพรเมอร์ที่เพ่ิมจ านวนแถบดีเอ็นเอได๎ในกระเจียวขาว C. parviflora 

ได๎แกํ S10, S29, OPX2, OPX14 ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแยกแยะความแตกตํางทางพันธุกรรมโดย

พิจารณาจากคํา PIC มีคําระหวําง 0.94-0.99 เมื่อน ามาวิเคราะห์การจัดกลุํม (UPGMA cluster 

analysis) โดยใช๎โปรแกรม NYSYSpc version 2.0  ท าให๎แบํงกลุํมต๎นกระเจียวขาวออกเป็นสามกลุํม 

โดยกลุํมที่ 1  ประกอบด๎วย ต๎นพืชตัวอยํางที่ 8 กลุํมท่ีสอง ประกอบด๎วยต๎นพืชตัวอยํางที่ 2, 3, 4, 5, 7 

และกลุํมที่  3 ประกอบด๎วยต๎นพืชตัวอยํางที่ 1, 6  ความแตกตํางทางพันธุกรรมที่เกิดจากการใช๎

เครื่องหมายอาร์เอพีดีที่เกิดข้ึนนี้ อาจเนื่องจากพืชชนิดนี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงและความ

แตกตํางของแหลํงที่มาของต๎นพืชตัวยําง  
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