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บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานการวิจัย   :  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการชักน าการเกิดเหง้าของข่าและหน่อกะลา      
                                  ในหลอดทดลอง 
ชื่อผู้วิจัย     :  จันทนา กาญจน์กมล 
ปีท่ีท าการวิจัย         :  2554 
 

 

จากการน าชิ้นส่วนยอดหน่อกะลาและข่าที่ได้จากการเลี้ยงในหลอดทดลอง ระยะ  
เวลาเลี้ยง 12-14 สัปดาห์ ไปชักน าให้เกิดเหง้า  ( ไมโครไรโซม) บนอาหารแข็งสูตร Murashige 
and Skoog (MS) (1962)ที่เติมน้ าตาลซูโครสความเข้มข้น 4 ระดับ คือ 30, 60, 90 และ 120 
กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 0, 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ พบว่า 
เฉพาะชิ้นส่วนยอดหน่อกะลาเท่าน้ันท่ีถูกชักน าให้เกิดไมโครไรโซม โดยความเข้มข้นของน้ าตาล
ซูโครสและช่วงเวลาการให้แสง เป็นปัจจัยท่ี มีความส าคัญต่อการเกิดไมโครไรโซม และจากการ
ทดลองชักน าให้เกิดยอดและราก โดยเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร 
ที่ช่วงเวลาการให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน สามารถชักน าให้เกิดจ านวนยอดและรากได้สูงสุด 6.2 
ยอด และ 42 รากต่อชิ้นส่วนพืช  จากการทดลองพบว่า ชิ้นส่วนยอดที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม
น้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน สามารถชักน าให้
เกิดรากมีความยาวสูงสุด คือ 11.1, 11.3 และ 11.4 เซนติเมตร ตามล าดับ  ส าหรับชิ้นส่วน
เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 และ 120 กรัมต่อลิตร ที่ช่วงเวลาให้แสง 8, 16 
และ 24 ชั่วโมงต่อวัน สามารถชักน าให้เกิดไมโครไรโซมได้สูงที่สุด 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการ
สะสมแป้งในไมโครไรโซมจะเพิ่มข้ึน เมื่อมีปริมาณน้ าตาลและระยะเวลาเลี้ยงนานข้ึน  

 
ค าส าคัญ  : ข่า หน่อกะลา  เหง้า  ไมโครไรโซม 
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Abstract 

 
Research Title   :  Factors affecting in vitro microrhizome induction of  
                                  Alpinia galanga Swartz and Alpinia nigra Burrt 
Author   :  Mrs. Chantana Kankamol 
Year  :  2010 
 

 

 Twelve to fourteen weeks old in vitro multiplication shoots of Alpinia 

galanga Swartz and Alpinia nigra Burrt (Noh Kala) were culture in Murashige and 

Skoog (MS) (1962) medium supplemented with various sucrose concentrations at 30, 

60, 90 and 120 g/l.  Cultures were incubated under various light durations at 0, 8, 16 

and 24 h/day for 12 weeks.  Only in vitro microrhizome was successfully produced in 

Alpinia nigra Burrt.  The concentration of sucrose and photoperiod were found to 

have a significant effect in the induction of microrhizomes.  The results revealed that 

MS medium supplemented with 120 g/l sucrose with a photoperiod of 24L:0D 

(light/dark) gave the highest number of shoots and roots at 6.2 shoots and 42 

roots/responding plant, respectively.  MS medium supplemented with 30 g/l sucrose 

with a photoperiod  for 8, 16 and 24 h/day gave the highest root length  at 11.1, 11.3 

and 11.4 cm, respectively.  The results showed that the highest percentage of 

microrhizome induction (90%) was obtained from the explants cultured on the 

medium supplemented with 90 and 120 g/l sucrose and incubated under light regime 

for 8, 16 and 24 h/day. Starch accumulation in microrhizomes increased with higher 

sugar concentration and with longer duration of culture.   

 
Keywords :  in vitro,  Alpinia galanga Swartz,  Alpinia nigra Burrt (Noh Kala),  
microrhizome,  Murashige and Skoog (MS)  
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ค าน า 
 

ข่าและหน่อกะลา เป็น พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  เนื่องจากสามารถน าไปใช้ในการบริโภค
และยังมีฤทธิ์ทางยาด้วย ดังนั้น จึงท าให้มีปริมาณความต้องการพืชชนิดนี้ค่อนข้างสูง นอกจาก 
นี้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ สารส าคัญในพืชท้ังสองชนิด ยังคงมีการศึกษากันโดยทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่อกะลา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่พบทั่วไปที่เกาะเกร็ด นนทบุรี ก าลังมีจ านวนลดลงเป็น
อย่างมากจนอาจกลายเป็นพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต เพราะพื้นท่ีบริเวณเกาะเกร็ด
เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ท่ีประสบอุทกภัยเกือบทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้สถานการณ์
ค่อนข้างรุนแรงกว่าทุกปีท่ีผ่านมา นอกจากนี้ การสกัดสารส าคัญที่ใช้ประโยชน์ทางยา จากพืช
จะสกัดได้ในปริมาณน้อย ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางยา 
จึงเป็นวิธีที่มีศักยภาพแทนการสกัดจากพืชทั้งต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการกระตุ้นให้เกิดเหง้าของข่าและหน่อกะลา จากงานวิจัยน้ี  จะท าให้ ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการชักน าให้เกิดเหง้าเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกทดแทนพืชเดิม ที่มี
จ านวนลดลง และเพื่อประโยชน์ทางด้านเภสัชวิทยา อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวิจัยต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
 
 

             
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . จันทนา กาญจน์กมล) 
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4.14  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส   30 

120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 8 ชัว่โมงต่อวัน  
4.15  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส   30 

30 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวัน  
4.16  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส   31 

60 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวัน 
4.17  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส   3 2 

90 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวัน 
4.18  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส   3 2 

120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวัน 
4.19  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส    33 

30 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 24 ชัว่โมงต่อวัน 
4.20  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส    33 

60 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 24 ชัว่โมงต่อวัน 
4.21  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส    33 

90 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 24 ชัว่โมงต่อวัน 
4.22  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส   35  

120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 24 ชัว่โมงต่อวัน 
4.23  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90  37 

และ 120 กรัมต่อลิตร เลี้ยงในที่มืด  
4.24  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90 และ  38 
 120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 8 ชัว่โมงต่อวัน  
4.25  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90   39 
 และ 120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวัน  
4.26  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90   41 
 และ 120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 24ชัว่โมงต่อวัน  
4.27  ไมโครไรโซมของหน่อกะลาที่เพาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 90             41 
        กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาถูกแสง 8 ชั่วโมงต่อวัน 
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4.28  ก ไมโครไรโซมของหน่อกะลา       42  
 ข การทดสอบการสะสมแป้งของเหง้าหน่อกะลาทีโ่ดยการหยดสารละลายไอโอดีน 
4.29  แสดงผลการตรวจสอบไมโครไรโซมจากหน่อกะลาท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงใน   43  
4.30  กราฟแสดงผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อการชักน าให้เกิดยอดของ  45  
        หน่อกะลาที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
4.31  กราฟแสดงผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อความยาวยอดของ  45  
        หน่อกะลาที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
4.32  กราฟแสดงผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อจ านวนรากของ   46  
        หน่อกะลาที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
4.33  กราฟแสดงผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อความยาวรากของ  46
 หน่อกะลาที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
4.34  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่า ที่เลี้ยงบนอาหารสูตรท่ีเติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร  47
  ช่วงเวลาให้แสง 8 ชัว่โมงต่อวัน  
4.35  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหารสูตรท่ีเติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร  48
  ช่วงเวลาให้แสง 8 ชัว่โมงต่อวัน  
4.36  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อ  49
  ช่วงเวลาให้แสง 8 ชัว่โมงต่อวัน  
4.37 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร  50  
        ช่วงเวลาให้แสง 8 ชัว่โมงต่อวัน  
4.38  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร  51        

ช่วงเวลาให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวัน  
4.39  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ทีเ่ติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร  52  
        ช่วงเวลาให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวัน  
4.40  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร  53 
        ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน 
4.41  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร  54
 ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน 
4.42  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร  55
  ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน 
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4.43  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร  56
   ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน 
4.44  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร  57
  ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน 
4.45 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร 58 
  ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน 
4.46  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร   59
  เลี้ยงในที่มืด  
4.47  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร   60
  เลี้ยงในที่มืด  
4.48  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร   60 
        เลี้ยงในที่มืด  
4.49  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร  61 
  เลี้ยงในที่มืด  
4.50  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90   61  

และ 120 กรัมต่อลิตร เลี้ยงในที่มืด  
4.51  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90  62 

 และ 120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน 
4.52  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90  62  
  และ 120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน 
4.53  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90  63
  และ 120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน 
4.54  ผลของปริมาณน้ าตาลซูโครสที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ในการเหนี่ยวน า   64 

ให้เกิดการสร้างเหง้าของหน่อกะลา ช่วงเวลาให้แสง  
 (A) 0 (ที่มืด), (B) 8, (C) 16 และ (D) 24 ชั่วโมงต่อวัน 

4.55  ผลของปริมาณน้ าตาลซูโครสที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน ในการเหนี่ยวน า   65 
ให้เกิดการสร้างเหง้าของข่า ช่วงเวลาให้แสง  
(A) 0 (ที่มืด), (B) 8, (C) 16 และ (D) 24 ชั่วโมงต่อวัน 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น มี ความหลากหลายของพืช
สมุนไพรมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะพืช วงศ์ขิง (Zingiberaceae) ซึ่งพบมากถึง ประมาณ 
300 ชนิด จาก 1,400 ชนิดทั่วโลก  (Larsen & S. Larsen, 2006) เป็นพืชท่ีมีเหง้าในดิน 
ประกอบไปด้วย สารที่มีสรรพคุณทางยา เช่น ใช้ท าเป็นยาสมานแผล หรือ ขับเหงื่อ  ประชาชน
ทั่วไปรู้จักและใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขิงในหลากหลายรูปแบบ เช่น น ามาใช้ประโยชน์เป็นยา
และเป็นอาหาร ทั้งในรูปที่เป็นเครื่องเทศและผัก มีคุณค่าทางโภชนาการเนื่องจากมีแป้งเป็น
องค์ประกอบจ านวนมาก นอกจากนี้ ยัง พัฒนาเป็นไม้ประดับท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์  พืชส าคัญ
หลายสกุลที่อยู่ในวงศ์นี้ ได้แก่ Curcuma (ขม้ิน ), Kaempferia (กระชายด า), Hedychium 
(มหาหงส์), Amomum (เร่ว), ขิง (Zingiber), Alpinia (ข่า), Elettaria และ Costu โดยเฉพาะ ข่า
ซึ่งเป็นพืชในสกุล Alpinia นับเป็นพืชท่ีมีความส าคัญที่สุด  ส าหรับในประเทศไทย Alpinia เป็น
พืชสกุลหนึ่งในวงศ์ขิง ที่ถูกน ามาใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งน ามาใช้ในรูปของยาและอาหาร 
โดยเฉพาะข่า (Alpinia galangal Swartz) ถูกน ามาใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญในอาหารไทย เช่น  
ต้มย ากุ้ง และ  อาหารไทยอีกหลายชนิด ส าหรับฤทธิ์ทางยาของข่าน้ัน  พบว่า ข่ามีฤทธิ์ลดการ
บีบตัวของล าไส้ จากการศึกษา พบสารออกฤทธิ์ คือ  cineole camphor และ eugenol 
โดยเฉพาะสาร eugenol มีฤทธิ์ในการขับน้ าดี จึงช่วยในการย่อยอาหารได้ นอกจากนี้ eugenol 
ยังเป็นสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สาร สกัดจากข่าที่สกัดด้วย ไดเอทิล อีเธอร ์
ปิโตรเลียมอีเธอร์ และน้ ากลั่น สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ได้ ( http://www. 
medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/alpinia.html) ข่ามีน้ ามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ช่วยในการขับ
ลม สารออกฤทธิ์ส าคัญ คือ 1'-acetoxychavicol acetate และ 1'-acetoxyeugenol acetate ช่วย
ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดอาการอักเสบ และออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อราได้ พบว่า ส ารท่ี
ได้จากการสกัดข่าด้วยน้ ากลั่น เมทานอล ไดคลอโรมีเทน เฮกเซน และ แอลกอฮอล ์สามารถฆ่า
เชื้อรา Microsporum gypseum ได้ นอกจากนี้ ยัง มีการน าเหง้าสดต าให้ละเอียดผสมกับน้ าปูน
ใสใช้รับประทานช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเดิน และบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน ใช้
รักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน และแก้ลมพิษ นอกจากนี้ ผลข่ามีสรรพคุณคล้ายกับเหง้า คือ ใช้
เป็นยาแก้ปวดท้อง ท้องร่วง  ฆ่าเชื้อบิด และช่วยย่อยอาหาร ผงจากผลแห้งสามารถรักษาอาการ
ปวดฟัน น้ ามันหอมระเหยจากเหง้าที่ถูกทุบหรือต าให้ละเอียดจะมีประสิทธิภาพในการไล่แมลง
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ได้ ส่วนการทดสอบสมบัติทางชีวเคมีของสารสกัดจากหน่อกะลา พบว่า เอ็นไซม์คะตาเลส 
ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส แอสคอร์เบตเพอร์ออกซิเดส และกลูทาไธโอนรีดักเทส มีสมบัติใน
การต้านอนุมูลอิสระได้ดี (รัชนก และ  จันทนา, 2549) ส่วนการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดจากหน่อกะลา พบว่า  สารสกัดเมทานอล สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
Salmonella Typhimurium ซึ่งก่อให้เกิดโรคไทฟอยด์ และ ยังยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ 
Staphylococcus aureus ซึ่งก่อโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ของมนุษยไ์ด้ดี (จันทนา และคณะ , 
2548) 

 
ข่า (Alpinia galangal Swartz) อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เป็นพืชล้มลุกที่มีเหง้าใต้

ดิน มีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ลมพิษ ใช้รับประทานแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ท้องผูก แน่นจุกเสียด คลื่นไส้อาเจียน  ปวดท้อง ขับลม แก้บวม ฟก ช้ า น้ ามันหอมระเหยในข่ามี
หลายชนิด ได้แก่  ซินนามิคอัลดีไฮด์ (cinamic aldehyde) ยูกีนอล (eugenol) เมทิลซินนาเมท 
(methyl cinnamate) แคมเฟอร์ (camphor) และ ไพพีน ( pipene) สารส าคัญที่พบในน้ ามันน้ีมี
ฤทธิ์ต่างๆ ได้แก่ ขับลม ต้านเชื้อรา และต้านเชื้อแบคทีเรีย  และยังมีสารส าคัญอีกชนิด
หนึ่ง คือ อะซีท็อกซีคาร์วิคอล ( 1-acetoxychavicol acetate) ซึ่งมีศักยภาพสามารถต้านการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้   

 
หน่อกะลา (Alpinia nigra Burrt) ซึ่งเป็นพืชอันเลื่องชื่อของเกาะเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี อยู่ในวงศ์ขิงเช่นเดียวกับข่า มีสรรพคุณในการขับลม แก้ร้อนใน  แก้ผื่นคันตามผิวหนัง 
น ามาประกอบเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีชื่อหลายชนิด เช่น ทอดมันหน่อกะลา ห่อหมกหน่อกะลา 
ไส้อั่วหน่อกะลา หรือน ามา รับประทานสด และใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร อื่นๆ อีกหลาย
อย่าง อีกทั้ง หน่อกะลายังถูกจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย 
(ประจง สุดโต , 2546) จากการที่ต้นหน่อกะลาถูกน ามาใช้ประโยชน์ต่างๆ มากมาย และเป็นที่
รู้จักของประชาชนทั่วไป หน่อกะลาจึงเป็นพืชอีกชนิดหน่ึงที่น่าสนในการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้
เริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต้นหน่อกะลามาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2548 และได้ท าการลงพื้นที่หลายบริเวณ
ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อท าการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีต้นหน่อกะลาเจริญเติบโต 
เช่น ที่อ าเภอบางบัวทอง สะพานนนทบุรี (หรือที่รู้จักกันว่า สะพานนวลฉวี) ซึ่งเป็นสะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา เชื่อมพื้นที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เข้ากับต าบล   
บางขะแยง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  และท่ีเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อมูลจาก
ค าบอกเล่าของชาวบ้านว่า ในอดีตแถบพื้นท่ีอ าเภอบางบัวทอง และสะพานนวลฉวี เคยมีต้น
หน่อกะลาขึ้นอยู่จ านวนมาก แต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว ยังคงเหลืออยู่ท่ีเดียวคือที่        
เกาะเกร็ดเท่านั้น ซึ่งก็พบว่า มีจ านวนลดลงกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากมีประชากรเข้าไปอาศัย
จ านวนมาก ท าให้พื้นท่ีเกษตรกรรมลดลงและยังเกิดปัญหาด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเกาะ
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เกร็ดยังเป็นพื้นที่ท่ีประสบปัญหาอุทกภัยเกือบทุกปี โดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิดในปี พ.ศ. 2554 
ซึ่งเกิดภาวะมีน้ าท่วมในระดับสูง จึงท าให้จ านวนหน่อกะลายิ่งลดลง จนอาจสูญพันธุ์ไปหมดใน
อนาคตอันใกล้  

 
อย่างไรก็ตาม การน าเหง้าของข่าและหน่อกะลาที่มีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ หรือ

ขึ้นเองตามธรรมชาติ มาสกัดสารส าคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาจต้องน ามาจากพืชจ านวนมาก 
ท าให้ต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นบริเวณกว้าง รวมถึงต้องใช้เวลาในการปลูกค่อนข้างนาน
และยังเสี่ยงต่อการติดโรคของพืชได้ ดังนั้นหากน าเทคนิคการขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ร่วมกับการชักน าให้ชิ้นเนื้อเยื่อของพืชสร้างเหง้าภายในหลอดทดลอง เป็นวิธีที่มีข้อดี
เหนือกว่าวิธีทางธรรมชาติ ท าให้ได้ ต้นพันธุ์ที่มีความสม่ าเสมอจ านวนมากตามความต้องการใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ปลอดโรค ขยายพันธุ์ได้ทุกฤดูกาล โดยไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อม ท าให้
สามารถย่นระยะเวลาในการปลูกเลี้ยง และลดพื้นที่ในการเพาะปลูกได้ อีกประการหน่ึงก็คือ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ยังสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคทางด้าน           
พันธุวิศวกรรมส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือการเก็บรักษาเนื้อเยื่อ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ดังนั้น การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการชักน าการเกิดเหง้า (microrhizome) ภายใน
หลอดทดลอง จึงเป็นวิธีที่มีข้อดีเหนือกว่าวิธีทางธรรมชาติ ท าให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีความสม่ าเสมอ
จ านวนมากตามความต้องการในระยะเวลาอันรวดเร็ว ปลอดโรค ขยายพันธุ์ได้ทุกฤดูกาล โดย
ไม่ข้ึนกับสภาพแวดล้อม ท าให้สามารถย่นระยะเวลาในการปลูกเลี้ยงและลดพื้นที่ในการ
เพาะปลูกได้   

 
ในการศึกษาวิจัยนี้ จะ ท าการเพิ่มจ านวนของข่าและหน่อกะลา โดยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ และศึกษา ผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงเวลาให้แสงต่อการชักน าให้เกิดไมโครไรโซม 
จากชิ้นส่วนของข่าและหน่อกะลาที่  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการน าพืชทั้งสองชนิดนี้ไปใช้
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 
2.1 ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ในสภาพหลองทดลองส าหรับข่า และ หน่อกะลา 
2.2 ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการชักน าให้เกิดยอด (shoot) และเหง้า (microrhizome)  

ของข่า และ หน่อกะลาในหลอดทดลอง 
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3. ขอบเขตของการวิจัย   
 
3.1  ขยายพันธุ์ข่าและหน่อกะลาโดยวิธีในหลอดทดลอง เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์  
      ปริมาณมาก เพียงพอที่จะน าไปใช้ผลิตเหง้าในหลอดทดลอง  

 3.2  น าต้นพันธุ์ข่าและหน่อกะลาในสภาพปลอดเชื้อ มาชักน าให้เกิดเหง้า  
                      ในหลอดทดลอง  

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 
4.1 ได้เทคนิคการขยายพันธุ์ต้นข่าและหน่อกะลาในหลอดทดลอง และ 
     การชักน าให้เกิดยอดและเหง้าของข่าและหน่อกะลาในหลอดทดลอง  
4.2 ได้วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการขยายพันธุ์ข่าและหน่อกะลาใน 

หลอดทดลอง 
4.3 ท าให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   
     ตลอดจนมีทักษะด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 

5.  สถานที่ท าโครงงานวิจัย 
 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) แบ่งเป็น 50 สกุล มีประมาณ 1,400 ชนิด กระจาย
พันธุ์ทั่วไปในเขตร้อนของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาบสมุทรอินโดจีน ในจ านวนเหล่านี้ 
พบว่ามี 9 สกุล ที่มีฤทธิ์เป็นยาและประกอบด้วยสารที่ให้กลิ่นหอม ดังต่อไปนี ้

 
    Genus               Species 

Curcuma   C. amada, C. longa, C. zedoaria, C. aromatica 
Kaempferia   K. rotunda, K. galangal  
Hedychium   H. spicatum, H. coronarium  
Amomum   A. subulatum  
Zingiber  Z. officinale, Z. zerumbet 
Alpinia  A. galanga, A. calcarata, A. allughas 
Elettaria E. cardamomum  
Costus  C. speciosus 
Gastrochilus  G. Pandurata 

 
2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นข่าบ้าน 
 

ข่า (Alpinia galangal Swartz) อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เป็นพืชท่ีมีล าต้นอยู่      
ใต้ดิน เรียกว่า "เหง้า" เป็นไม้ล้มลุกปีเดียว  ชูใบเหนือดินสูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยว กว้าง 7-11 
เซนติเมตร ยาว 20-40 เซนติเมตร  ปลายและโคนแหลม ก้านใบเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน ดอกสีขาว  
มีประสีม่วงแดง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด  ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร มีใบประดับยาว เหง้ามี
ข้อและปล้องชัดเจน เนื้อในสีเหลืองและมีกลิ่นหอมเฉพาะ  มีสรรพคุณในการขับลมแก้ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ ท้องเดิน และบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน เหง้าสดต าให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวใช้
รักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อนและแก้ลมพิษ สารสกัดจากข่าน ามาประกอบเป็นยารักษาโรคได้
หลายชนิด เช่น  ยารักษาแผลสด แก้โรคปวดบวมตามข้อ แก้โรคหลอดลมอักเสบ ยาธาตุและยา
ขับลม ผลข่ามีสรรพคุณคล้ายกับเหง้าคือ ใช้เป็นยาแก้ปวดท้อง  ท้องร่วง ฆ่าเชื้อบิด และช่วย
ย่อยอาหาร ผงจากผลแห้งสามารถรักษาอาการปวดฟันได้ โดยน าไปบดและทาบริเวณที่ปวด  
น้ ามันหอมระเหยในข่า มีหลายชนิด ได้แก่ ซินนามิคอัลดีไฮด์ (cinamic aldehyde) ยูจีนอล 
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(eugenol) เมทิลซินนาเมท (methyl cinnamate) แคมเฟอร์ ( camphor) และไพพีน ( pipene) 
สารเคมีส าคัญที่พบในน้ ามันน้ีมีฤทธิ์ต่างๆได้แก่  ขับลม ต้านเชื้อราและต้านเชื้อแบคทีเรีย  
นอกจากนี้ ยังพบว่า สารอะซีท็อกซีคาร์วิคอล  (1-acetoxychavicol acetate) ที่พบในข่า 
สามารถต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้  (http: // www.bcdherbs.com / mcontents/ 
marticle) โดยมีรายงานวิจัยได้กล่าวถึงสรรพคุณของสารอะซีท็อกซีคาร์วิคอล ไว้ ดังนี้  

   

 
Moffatt และคณะ (2002)  ศึกษาสมบัติการเป็นสารต้านมะเร็งของอะซีท็อกซีคาร์    

วิคอล อะซิเตท ซึ่ง ก่อให้เกิดความเป็นพิษ และสามารถ เหนี่ยวน าให้เกิดการตายของเซลล์เนื้อ
งอก (Ehrlich ascites tumor cells) 

  
Matsuda และคณะ (2003) ได้ศึกษาผลของสารอะซีท็อกซีคาร์วิคอลอะซิเตท ที่

สกัดจากเหง้าของข่า (Alpinia galangal) ต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนู  พบว่า 
สารอะซีท็อกซีคาร์วิคอลอะซิเตทที่สกัดได้ สามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ทีเ่กิด
จากกรดไฮโดรคลอริก และยาแอสไพริน (aspirin)   
 
2.2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นหน่อกะลา 
 

หน่อกะลา มีชื่อพื้นเมืองว่า ข่าน้ า ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Alpinia nigra Burtt อยู่ในวงศ์  
Zingiberaceae เช่นเดียวกับ  ข่า แต่ต่างสายพันธุ์กัน ขึ้นได้ทั้งบนบก  และริมน้ า มีล าต้นเป็น
เหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อในเหง้าสีขาว กลิ่นอ่อน รสซ่าเล็กน้อย ส่วนล าต้นเทียมที่งอกขึ้นมาเหนือ
พื้นดินนั้นจะเป็นกาบของใบซึ่งจะมีการซ้อนกันอยู่ ใบเรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปหอก ปลาย
ใบเป็นติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีจางกว่า เส้น
กลางใบขนาดใหญ่ ดอกมีลักษณะเป็นช่อแยกแขนงที่ยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว มี
ขนบาง ๆ กลิ่นหอมอ่อน มีแถบสีชมพูเข้มตรงกลาง  
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หน่อกะลา เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลักษณะเป็น
เหง้ามีรสจืด กลิ่นอ่อนกว่าข่า มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร  ช่วยขับลม แก้ร้อนใน และยังพบว่า สาร
สกัดจากหน่อกะลา มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรีย Salmonella Typhimurium และ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรค  
ติดเชื้อในระบบต่างๆ ของมนุษย์อีกด้วย  (จันทนา และคณะ , 2548) นอกจากนี้ยังเป็นพืช
พื้นบ้านท่ีนิยมน ามาบริโภคโดยการน ามาลอกเปลือกนอกออกเหลือเพียงหน่ออ่อนๆ ใช้ในการ
ประกอบอาหารได้หลายชนิด ในอดีตพืชชนิดนี้ข้ึนอยู่ทั่วไปในพื้นที่อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอ    
บางบัวทองและพื้นท่ีบางบริเวณของจังหวัดปทุมธานี แต่ต่อมา เมื่อมีความเจริญจากสังคมเมือง  
ผู้คนเข้าไปอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้พื้นท่ีเกษตรกรรมลดลง เกิดปัญหาด้านมลภาวะของ
ดิน น้ า และอากาศ อีกทั้งเกาะเกร็ดยังเป็น เกาะขนาดใหญ่กลางล าน้ าเจ้าพระยาซึ่งมักมีน้ าท่วม
ถึงทุกปี จนเป็นสาเหตุท าให้ต้นหน่อ กะลามีจ านวนลดลงมาก ปัจจุบัน ยังพบว่าหลาย พื้นที่ไม่มี
หน่อกะลาขึ้นตามธรรมชาติแล้ว คงพบแต่เพียงที่เกาะเกร็ดเท่านั้นแต่ก็มีจ านวนลดลงกว่าแต่
ก่อน ด้วยเหตุนี้ การเก็บรักษาสายพันธุ์พืชชนิดนี้ไว้ให้คงอยู่มิให้สูญพันธุ์ไป จึงอาจท าได้โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชซึ่งเป็นวิธีที่ใชส้ าหรับการเก็บรักษาพืชพรรณต่างๆ เนื่องจากเป็นวิธีที่
สามารถเพิ่มจ านวนต้นให้มีจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น และยัง ใช้ชิ้นส่วน
เริ่มต้นเพียงเล็กน้อย อีกทั้ง ต้นใหม่ที่ไดย้ังมีความสมบูรณ์ปราศจากโรคอีกด้วย (Nalawade 
et.al., 2004) 

 
2.3  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื้อพืช 
 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาหนึ่งที่ใช้ในการ
ขยายพันธุ์พืช โดยการน าเซลล์เนื้อเยื่อหรืออวัยวะส่วนท่ีเป็นเน้ือเยื่อเจริญของพืช มาเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ (synthetic medium) ที่ประกอบด้วย เกลือแร่ วิตามิน น้ าตาล และสารอินทรีย์
บางชนิดในสภาพปราศจากเชื้อ (aseptic condition) ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง  และความชื้น เป็นต้น   ก่อนน าส่วนเน้ือเยื่อหรือชิ้นส่วน
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ต่างๆ ของเนื้อเยื่อพืช ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะต้องน ามาฆ่าเชื้อที่บริเวณผิว (surface 
sterilization) ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีบทบาทอย่างมากทั้งในด้านการเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และด้านการแพทย์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้  

 
1. ใช้ในการขยายพันธุ์พืช (micropropagation) โดยเฉพาะพืชท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

พืชที่มีปัญหาด้านการเพาะปลูก เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม  และพืชสมุนไพรท่ีหายาก 
ในปริมาณมากด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว 

2. เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช (plant breeding) การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สามารถคัดเลือก
สายพันธุ์พืชที่มีลักษณะต่าง ๆ ตามที่ต้องการจากการจัดเงื่อนไขของอาหารและสภาวะแวดล้อม 
เช่น การผลิตพืชพันธุ์ต้านทาน (resistant plant) โดยการเพาะเลี้ยงในอาหารท่ีมีเงื่อนไขต่าง ๆ 
เช่น การคัดเลือกสายพันธุ์พืชทนเค็มจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารที่มีส่วนผสมของเกลือ การ
คัดเลือกสายพันธุ์ทนต่อดินเปร้ียวจากการเลี้ยงในอาหารท่ีมีสภาพเป็นกรด การคัดสายพันธุ์ที่
ทนร้อนโดยการเพาะเลี้ยงในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง เป็นต้น 

3. เพื่อการผลิตพืชที่ปราศจากเชื้อ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญในสภาพปราศจาก
เชื้อจากชิ้นส่วนของพืชที่มีความปลอดจากเชื้อมากที่สุด คือ apical meristem ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อ
เจริญที่อยู่บริเวณปลายยอดของล าต้น และ เนื้อเยื่อของคัพภะ (embryo) ที่อยู่ในเมล็ด เนื่องจาก
เนื้อเยื่อดังกล่าวไม่มีท่อน้ า (xylem) และท่ออาหาร (phloem) ที่จะติดต่อกับส่วนอื่นๆ ของต้นพืช  

4. เพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ (Secondary metabolites) ส าหรับน ามาใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ โดยปกติพืชบางชนิดสามารถสร้างสารที่มีคุณสมบัติทางยา  หรือมีประโยชน์ทางด้าน
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เนื้อสารท่ีต้องการมีในระดับปริมาณน้อยมาก  ท าให้ต้องใช้ชิ้นส่วน
พืชจ านวนมากในการน ามาสกัดแยก ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือเนื้อเยื่อของพืชใน
สภาพแวดล้อมและอาหารท่ีเหมาะสม อาจชักน าให้เกิดการสังเคราะห์สารที่เราต้องการได้ใน
ปริมาณที่มากขึ้น การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารที่มีฤทธิ์ทางยา เริ่มต้นจากการเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชสมุนไพรในอาหารกึ่งแข็งหรืออาหารเหลว แล้วหาวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ไปกระตุ้น
ให้เซลล์พืชผลิตสารให้มากขึ้น ได้แก่  การปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร การปรับเปลี่ยนสภาวะ
แวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสารเคมีนั้นๆ การเติมสารตั้งต้น  (precursors) ของกระบวนการ
สังเคราะห์ (biosynthetic pathway) ลงในอาหารเลี้ยงเซลล์ และการเหนี่ยวน าเซลล์พืชให้เกิด
ความเครียด (stress) เป็นต้น  

5. เพื่อการเก็บรักษาพันธุ์พืช (Germplasm conservation, gene bank) ไว้ได้เป็น
ระยะเวลานาน โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารที่มีส่วนผสมของสารชะลอการเจริญเติบโต
บางชนิด เพื่อเป็นการประหยัดแรงงาน เวลา และอาหารในการท่ีจะต้องท าการย้ายเนื้อเยื่อ
บ่อยๆ เมื่อใดที่ต้องการจะเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อนั้น จะย้ายลงเลี้ยงในอาหารสูตรปกติของพืชชนิด
นั้นๆ อีกวิธีหนึ่งก็คือ การเก็บรักษาเนื้อเยื่อไว้ในไนโตรเจนเหลวที่ อุณหภูมิต่ าถึง -196 องศา
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เซลเซียส ในสภาพเช่นน้ี  เซลล์และเนื้อเยื่อจะคงสภาพและมีชีวิตอยู่ได้ยาวนาน เมื่อต้องการ
น ามาใช้ จึงท าการถ่ายเน้ือเยื่อลงสู่อาหารสังเคราะห์  

6. สามารถผลิตต้นพันธุ์พืชที่มีขนาดสม่ าเสมอ ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน และเก็บเกี่ยว
ได้คราวละมากๆ พร้อมกันหรือในเวลาเดียวกัน 

7. เพื่อการศึกษาทางชีวเคมี และสรีรวิทยาของพืช ( Biochemical and Physiology 
Study) ต้นพืชท่ีเลี้ยงในหลอดทดลองนั้น สามารถที่จะติดตามการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย  
เช่น การศึกษาการตอบสนองของเนื้อเยื่อพืชต่อยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช  หรือต่อสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และ การควบคุมตัวแปรต่างๆ  ในหลอดทดลองท าได้ง่ายได้กว่า
แปลงทดลอง 
 
2.4  ส่วนประกอบของอาหาร  
 

อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จะ ต้องประกอบด้วยธาตุอาหารต่าง ๆ ที่พืชต้องการ
อย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 น้ า ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีน้ าเป็นองค์ประกอบประมาณ 95 % ควร
ใช้น้ ากลั่นจากเครื่องกลั่นแก้วทีส่ะอาด  

2.4.2 วุ้น (agar) เนื้อเยื่อส่วนมากจะเลี้ยงในอาหารแข็งท่ีมีวุ้น ซึ่งหน้าที่ช่วย
พยุงเนื้อเยื่อให้ตั้งอยู่ได้บนอาหาร วุ้นเป็นส่วนประกอบทีผ่ลิตจากสาหร่ายทะเล เป็นพอลิแซ็กคา
ไรด์ (polysaccharide) มีโมเลกุลใหญ่ ส่วนมากมักใช้ในความเข้มข้น 0.6 - 1.0 % การใช้วุ้นใน
ปริมาณที่ต่ ากว่า 0.5 % จะท าให้อาหารไม่แข็งตัวไหลไปมาได้ โดยเฉพาะเม่ือมี  pH ต่ า จึงไม่
สามารถพยุงเนื้อเยื่อพืชไว้ได้ แต่ถ้าใช้วุ้นในปริมาณที่สูง  จะท าให้อาหารแข็งมากจนไม่สามารถ
ให้น้ าเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตของพืช และยังท าให้พืชดูดอาหารไปใช้ได้ยาก 

2.4.3 แหล่งให้ธาตุคาร์บอน (carbon sources) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของ
อาหารทุกสูตร เป็นแหล่งพลังงานที่จ าเป็นมากต่อการเจริญเติบโต เนื่องจากเนื้อเยื่อพืชยังไม่มี
การสังเคราะห์แสงในสภาพหลอดแก้ว หรือมีการสังเคราะห์แสงในอัตราที่ต่ าเพราะได้รับแสง
น้อย และมีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์จ ากัด น้ าตาลที่นิยมใช้ คือ ซูโครส (sucrose) ซึ่ง
เป็นชนิดเดียวกับที่พืชสังเคราะห์ได้เอง และ มีความจ าเป็นอย่างมากต่อเนื้อเยื่อพืชเกือบทุก
ชนิด โดยปกติมักใช้ในปริมาณ 1-5 % และมีหลักฐานชี้ว่าการสร้างสารเมแทบอไลท์บางชนิดใน
เนื้อเยื่อที่ เพาะเลี้ยงเป็นผลมาจากความเข้มข้นของซูโครส ส าหรับน้ าตาลชนิดอื่น เช่น กลูโคส 
(glucose) และ ฟรุคโตส (fructose) มีการใช้บ้าง แต่ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของพืช 
โดยท่ัวไปพืชจะเจริญเติบโตดีขึ้นเมื่อได้รับปริมาณน้ าตาลเพิ่มข้ึน จนถึงจุดหนึ่ง จากนั้นการเพิ่ม
ปริมาณน้ าตาลมากขึ้นอีกจะยับย้ังการเจริญเติบโตได้  น้ าตาลอาจเปลี่ยนรูปไปได้เม่ือถูกความ
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ร้อนจากการนึ่งฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ในรูปพอลิแซ็กคาไรด์อาจเปลี่ยนเป็นมอโนแซ็กคาไรด์ได้ เมื่อ
ถูกแยกสลายด้วยน้ า  

2.4.4 เกลืออนินทรีย์ (inorganic salt) มีความส าคัญในการเจริญเติบโตของ
เนื้อเยื่อ ที่รองลงมาจากน้ าตาล แยกออกได้เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการมาก และธาตุอาหารที่
พืชต้องการน้อย  

2.4 .5 วิตามิน (Vitamins) พืชสามารถสังเคราะห์วิตามินท่ีจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตได้ทุกชนิด แต่เซลล์พืชที่เลี้ยงในสภาพหลอดแก้วต้องการวิตามินเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะวิตามินบี 1 (thiamine ความเข้มข้น 0.1-0.5 mg/l) เพื่อช่วยในการพัฒนาให้เป็นปกติ  
วิตามินบี 5 (pantothenic acid ความเข้มข้น 0.5 - 2.4 mg/l) folic acid (ความเข้มข้น  0.1-0.5 
mg/l) วิตามินบี 2 (riboflavin ความเข้มข้น  0.1-10.0 mg/l) biotin  (ความเข้มข้น 0.01-1.0 
mg/l) และ วิตามินอี (tocopherol ความเข้มข้น 1-50 mg/l)  

2.4.6 ความเป็นกรดและด่างของอาหาร (pH of nutrient medium) pH ที่
เหมาะสมของอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอยู่ในช่วง 5.0-6.5 ถ้าต่ ามากไป (<4.5) 
หรือสูงมากเกินไป (>7.6) จะท าให้พืชหยุดการเจริญเติบโต ถ้า pH สูงกว่า 6 จะท าให้อาหาร
แข็งมาก ถ้า pH ต่ ากว่า 5.2 อาหารวุ้นจะอ่อนตัว ไม่เหมาะในการพยุงเนื้อเยื่อพืช นอกจากนี้  
pH ที่มีค่าสูงหรือต่ าเกินไปควรหลีกเลี่ยง  เพราะจะไปขัดขวาง การน าสารบางชนิดไปใช้ได้  
ตัวอย่างเช่น pH ทีม่ากกว่า 7.0 หรือน้อยกว่า 4.0 ท าให้ยับย้ังการน ากรดจิบเบอเรลลินไปใช้  

2.4.7 ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโต (Hormones and growth 
regulators) ฮอร์โมนท่ีสร้างขึ้นในพืช (plant hormones) ท าหน้าที่กระตุ้นและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาของต้นท่ีเป็นปกติ โดยเฉพาะฮอร์โมน ออกซิน (auxin) 
และ ไซโทไคนิน (cytokinin) มีความส าคัญที่สุดในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งพืชบางชนิดก็มี
การสร้างสารเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ควรเพิ่มเข้าไปในอาหาร เพื่อช่วยให้การเจริญของพืชดีขึ้น 
บางครั้งอาจต้องมีการเพิ่ม จิบเบอเรลลิน (gibberellin) หรือ เอทิลีน (ethylene) เข้าไปด้วย การ
เก็บฮอร์โมนพืชมักเก็บในตู้เย็นในรูปสารละลายเข้มข้น การน าฮอร์โมนพืชไปใช้อาจมีปัญหากา ร
ละลาย จึงต้องเลือกใช้ตัวท าละลายท่ีเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การละลายออกซิน  และไซโทไคนิน 
ควรท าในด่าง 0.1 KOH และควรเก็บไว้ในที่มืด หรือใส่ขวดสีชา เพราะจะเสื่อมสภาพได้เม่ือถูก
แสง จิบเบอเรลลินละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ ฮอร์โมนมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกัน
ไป ฮอร์โมนเหล่านี้ มีดังน้ี 

1) ออกซิน ฮอร์โมนเหล่านี้ ได้แก่ indole acetic acid (IAA), indole butyric 
acid (IBA), naphthalene acetic acid (NAA) และ 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) 
ใช้ในช่วง  0.01-10 mg/l ออกซินมีหน้าที่ในการช่วยเพิ่มขนาดของเซลล์ มักใช้ร่วมกับไซโทไค
นิน เพื่อช่วยในการแบ่งเซลล์ การสร้างราก แต่การเจริญของรากจะถูกยับย้ังถ้ามีออกซินใน
ปริมาณสูงมากเกินไป 
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2) ไซโทไคนิน ที่สังเคราะห์ได้ในธรรมชาติ คือ ซีอะทิน  (zeatin) ใช้ในการ
กระตุ้นการเจริญเติบโต ไซโทไคนินที่ใช้กันมากคือ ไคเนทิน (kinetin), N6-isopentenyl 
adenine (2iP) และ benzyl aminopurine (BAP) มีหน้าที่ส่งเสริมการแบ่งเซลล์ โดยเฉพาะถ้าใช้
ร่วมกับออกซิน  

3) จิบเบอเรลลิน  ฮอร์โมนพืชกลุ่มน้ีมี 60 กว่าชนิด แต่ GA3 เป็นชนิดท่ีใช้
มากที่สุด จิบเบอเรลลิน ไม่ค่อยน ามาใช้กันมากนักในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฮอร์โมนชนิดน้ีมี
บทบาทในการชักน าให้ปล้องยาวขึ้นหลังจากการสร้างยอด ช่วยให้เนื้อเยื่อเจริญมีการ
เจริญเติบโต และช่วยในการงอกของเมล็ด อาหารเพาะเลี้ยงที่มีการเติมจิบเบอเรลลินไม่ควร
น าไปท าให้ปลอดเชื้อด้วยความร้อน เพราะจะเสื่อมสลายไปเม่ือได้รับความร้อน ควรท าให้ปลอด
เชื้อโดยใช้วิธีการกรองผ่านเมมเบรน  

4) แอบซาซิกแอซิค (abscisic acid; ABA) มักยับย้ังการเจริญเติบโตใน
สภาพปลอดเชื้อ แต่ในบางครั้งพบว่า ABA ส่งเสริมการเจริญของแคลลัส และการเกิดเป็นต้น
ใหม่ ควรท าให้สารน้ีปลอดเชื้อโดยใช้วิธีการกรองผ่านเมมเบรน ABA มีบทบาทเกี่ยวกับการ
สังเคราะห์ไซโทไคนิน และเป็นตัวต่อต้านการท างานของจิบเบอเรลลิน 

5) เอทิลีน  แคลลัส หรือเซลล์ในสภาพหลอดแก้ว มีการผลิตเอทิลีน จึงไม่
ควรปิดหลอดแก้วแน่นเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของแก๊สนี้ ผลของเอทิลีนมีทั้งส่งเสริมและ
ยับย้ังการเจริญเติบโต การเลี้ยงเนื้อเยื่อในที่มีแสงจะมีการสะสมเอทิลีนมากกว่าในที่มืด ถ้ามี
มากเกินไปจะท าให้เกิดการฉ่ าน้ าของพืชได้ เอทิลีนยังเป็นสาเหตุของการแก่ของเนื้อเยื่อพืช  

 
 

2.5  ปัจจัยทางด้านกายภาพในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื้อพืช 
 
 2.5.1 แสง (light) เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการเจริญเติบโตของพืช  พืชที่เจริญในแปลง
ปลูกกับที่เจริญในหลอดทดลอง จะมีความต้องการแสงที่แตกต่างกัน พืชที่เจริญในหลอดทดลอง
ยังไม่มีการสังเคราะห์แสงเนื่องจากได้รับคาร์โบไฮเดรตจากน้ าตาล แสงมีความจ าเป็นส าหรับ
การเจริญเติบโตของพืชในหลอดทดลอง ช่วยในการสร้างราก การสร้างต้นใหม่จากแคลลัส     
เป็นต้น และต้นพืชท่ีอยู่ในช่วงย้ายออกจากหลอดทดลองจ าเป็นต้องมีการสังเคราะห์แสงเพื่อ
เตรียมพร้อมออกสู่ภายนอกหลอดทดลอง แต่ถ้าความเข้มแสงมากเกินไป อาจท าให้พืชตายได้ 
ลักษณะของแสงที่เกี่ยวข้องได้แก่  

 2.5. 1.1 ความเข้มแสง (light intensity) ความเข้มแสงมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชในสภาพหลอดแก้วมากกว่าช่วงแสง ถ้าหากพืชในสภาพหลอดแก้วได้รับ
ความเข้มแสงสูงเท่าในแปลงปลูกพืชอาจเป็นอันตรายได้ เนื่องจากท าให้พืชได้รับอุณหภูมิสูงไป
ด้วย ควรเลี้ยงภายใต้สภาพแสงประมาณ 1,000-4,000 ลักซ์ (lux) (1 ฟุตก าลังเทียน  เท่ากับ 
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10.75 ลักซ)์ การที่พืชต้องการความเข้มแสงต่ า เนื่องจากการสังเคราะห์แสงในสภาพหลอดแก้ว  
ถูกจ ากัดด้วยปริมาณของ คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ า 

2.5.1.2 ระยะเวลาในการให้แสง (light duration) โดยท่ัวไปมักเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อให้ได้รับแสง 14-16 ชั่วโมง บางครั้งได้รับตลอด 24 ชั่วโมง หรือเลี้ยงในท่ีมืด เช่น การ
เลี้ยงแคลลัส โดยหลักการแล้วช่วงแสงที่เหมาะสมควรเป็นช่วงแสงที่พืชน้ันเจริญอยู่ในธรรมชาติ  
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการให้แสงกับความเข้มของแสง จะมีความสัมพันธ์กัน เช่น ถ้าให้
แสงที่มีความเข้มสูง อาจจะใช้ระยะเวลาในการให้แสงน้อยลง 

2.5. 2 อุณหภูมิ (temperature) อุณหภูมิที่ใช้มักคงที่ประมาณ 24-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช มักต่ ากว่าในธรรมชาติ จึง
ควรเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ในอุณหภูมิที่ต่ ากว่าธรรมชาติ อุณหภูมิที่ต่ ามากเกินไป เช่น เย็นจัดถึง 4 
องศาเซลเซียส จะท าให้พืชหยุดการเจริญเติบโต 

 
 นอกจากนี้  ปัจจัยในเร่ืองของความสะอาด มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เนื่องจากหากภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานท่ี รวมถึงความสะอาดของ
ตัวผู้ท างานซ่ึงหากมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ จะท าให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารท่ีท าการ
เพาะเลี้ยงไว้ ท าให้งานเกิดความเสียหาย และอาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนไปยังชิ้นงานอื่น 
ๆ อีกด้วย ดังนั้นเครื่องมือ ภาชนะ รวมถึงอาหาร ควรมีการฆ่าเชื้อด้วยการอบ หรือนึ่งด้วย
ความร้อน (Autoclave) ที่ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด/์ตารางนิ้ว นาน 15-30  นาที 
ควรล้างมือให้สะอาดก่อนการท างานทุกครั้ง และ ควรสเปรย์ฆ่าเชื้อด้วย Ethanol 70% ทุกครั้ง 
ก่อนน าเข้าตู้ปลอดเชื้อ 

 
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าทั้งข่าและหน่อกะลา เป็นพืชที่ถูก น ามาใช้ทั้งในรูปของ

ยาและอาหาร จึงท าให้มีปริมาณความต้องการเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ทั้งสอง ชนิดนี้ นอกจากจะท าให้ได้ต้นพันธุ์จ านวนมากแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งในการผลิตสารทุติย
ภูมิในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย โดยในพืชบางชนิดยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้ได้มากกว่าตาม
ธรรมชาติ (Kovalenko et.al., 2004) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคที่มีการท าวิจัยกันมาก 
โดยเฉพาะการศึกษาในพืชตระกูลขิง  
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

มีผู้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการชักน าให้พืชชนิดต่างๆ ใน วงศ์  ZINGIBERACEAE ให้เกิด
การสังเคราะห์ไมโครไรโซมในหลอดทดลอง พบว่า การชักน าโดยการเติมน้ าตาลชนิดต่าง ๆ ที่มี
ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน มีผลต่ออัตราการเกิดไมโครไรโซม มีดังนี้ 

 
Islam และคณะ (2004) ได้ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของขมิ้น ( Curcuma longa L.) 

โดยการน าหน่อมาเลี้ยงในอาหารจนเกิดยอด แล้วตัดส่วนยอดมา subculture เพื่อกระตุ้นให้เกิด
เป็นเหง้า พบว่า จะเกิดเหง้าได้ดีในอาหารท่ีเติมน้ าตาลซูโครส ที่ความเข้มข้น 9 % เมื่อตั้งไว้ในที่
ไม่มีแสงสว่าง การกระตุ้นการเจริญเติบโตโดยการเติมฮอร์โมน Benzyladenine (BA) และ 
Naphthalene acetic acid (NAA) ที่ความเข้มข้น 12.0 μM และ 0.3 μM ตามล าดับ จะท าให้
เกิดเหง้าได้ดีที่สุด เม่ือน าต้นอ่อนมาลงดินจะเจริญเป็นยอดอย่างรวดเร็ว และเหง้าท่ีได้จะมีขนาด
ใหญ่กว่าขม้ินท่ีปลูกในสภาพปกติ 

 
Zheng และคณะ (2008) ศึกษาผลของ kinetin (KT), gibberellic acid (GA), และ

naphthalene acetic acid (NAA) ต่อการชักน าให้เกิด microrhizome ของขิง พบว่า  GA มีผล
ต่อการชักน าให้เกิดราก ( rhizome) มากกว่าผลของ KT หรือ NAA ส่วน GA, KT และ  NAA 
ความเข้มข้น 1.33–2.35, 0.49–0.66 และ 0.62 g/l ตามล าดับ ท าให้เกิด microrhizome มี
น้ าหนัก 0.25 กรัม สภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิด  microrhizome คือ อาหารที่มีน้ าตาล  sucrose 
ความเข้มข้น 80 g/l, 2 MS macro-elements และ 1MS microelements ช่วงเวลาการสัมผัส
แสง คือ 24L:0D (light/dark) พบว่ามี 100% survival และสามารถน า microrhizomes ไป
เพาะปลูกลงดินได้  

 
Shirgurkar และคณะ (2001) น าหน่อติดส่วนรากเล็กน้อยของขมิ้น มาท าการ

เพาะเลี้ยงเพื่อให้เกิดเป็น microrhizome โดยเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็ง MS ที่มี  0.88 M BAP   
(6-benzyl aminopurine), 0.92 M kinetin,  5% coconut water,  2% sucrose และ 0.5% 
agar พบว่าหน่อมีความยาวเพิ่มขึ้น จากนั้นน าหน่อไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MS ที่มี 2.2 
M BAP, 0.92 M kinetin, 5% coconut water และ 2% sucrose ที่อุณหภูมิ 25 C ในที่
แสงสว่างนาน 16-h light (11.7 mol m-2 s-1) / 8-h dark เพื่อให้เกิดเป็นส่วนยอดที่มีจ านวน
มากขึ้น และพบว่า เมื่อน าCultures ไปเลี้ยงในท่ีมืด ที่  25 C ในอาหาร 1/2 MS ที่มี sucrose 
ความเข้มข้น 80 g/l จะท าให้เกิด microrhizome ได้ดี แต่พบว่า BAP มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เกิด microrhizome การเกิด microrhizome ยังขึ้นกับขนาดของยอดที่ใช้  
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 Hoang Loc และคณะ (2005) ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของขมิ้น ( Curcuma 
zedoaria Roscoe) โดยน ารากมาเลี้ยงให้เกิดเป็นยอดบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาล sucrose 20 
g/l, agar 5 g/l, 20% (v/v) น้ ามะพร้าว (coconut water ;CW) และ benzylaminopurine (BA) 
ความเข้มข้น 0.5-5.0 mg/l  จากนั้น น าส่วนยอดมา subcultured บนอาหาร MS ที่เติม 20% 
(v/v) CW, BA และ kinetin (Kin) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน  พบว่า อาหาร MS ที่เติม 20%(v/v) 
CW, 3 mg/l BA และ 0.5 mg/l IBA ท าให้เกิดการแตกยอด 5.6 shoots/explant ภายใน 30 วัน 
ให้ความยาวยอดเป็น 30–40 มิลลิเมตร  
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
3.1  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
 
 3.1.1 ตัวอย่างพืช   
  หน่อกะลา (Alpinia nigra B.L.Burtt) เก็บตัวอย่างจาก เกาะเกร็ด นนทบุรี                     
  ข่า (Alpinia galangal Swartz) ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ได้รับความ
อนุเคราะห์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      
 
          3.1.2 สารเคมี 

3.1.2.1 สารเคมีที่ใช้เตรียมอาหาร MS 
   Ammonium nitrate     (NH4NO3)  
             Potassium nitrate     (KNO3)  
      Calcium chloride      (CaCl22H2O)  
           Magnesium sulphate  heptahydrate (MgSO47H2O)  
          Potassium dihydrogen phosphate   (KH2PO4 ) 
           Manganese sulfate     (MnSO44H2O)  
           Zinc sulfate     (ZnSO45H2O)  
           Boric acid      (H3BO3)       
    Iron(II) sulfate heptahydrate   (FeSO47H2O) 

 Potassium Iodide     (KI)  
      Sodium molybdate dihydrate   (Na2MoO42H2O )  
        Copper (II) sulfate pentahydrate   (CuSO45H2O)  
        Cobalt (II) Chloride    (CoCl2H2O)  
        Nicotinic..acid      (C6H5NO2) 

 Thiamine-HCl    (C12H17ClN4OSHCl) 
Pyridoxine-HCl    (C8H11NO3HCl)                                               
Glycine      (C2H5NO2)                                                
Ferrous sulfate     ( FeSO47H2O)  
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Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt  (Na2EDTA2H2O)             
Potassium hydroxide     (KOH) 
Hydrochloric acid      (HCl)                                 

  น้้าตาลซูโครส    (C12H22O11) 
Agar 

3.1.2.2 สารประเภทฮอร์โมนพืช 
6-Benzylaminopurine (BA) 

3.1.2.3 สารเคมีที่ใช้ทั่วไป 
      Ethanol…….70, 95%         
      Formaldehyde 
      Potassium.permanganat    (KMnO4) 
     น้้ากลั่น .(RO) 
 
    3.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

Forceps 
Hot Plate 
Autoclave : Model HA-300M 
pH meter 
เครื่องชั่งสาร 4 ต้าแหน่ง 
เครื่องชั่งสาร 2 ต้าแหน่ง 
ด้ามจับมีดเบอร์ 3 
ใบมีด 
ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ตู้ปลอดเชื้อ ( Laminar Flow) 
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 

3.2 วิธีการทดลอง 
 
 3.2.1 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  
                อาหารแข็งสูตรต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง จะท้าการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ 
ระหว่าง 5.6 - 5.7 ท้าการนึ่งฆ่าเชื้อ ที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121oC นาน 20 
นาที 
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3.2.2 การเตรียมวัสดุพืชและวิธีฟอกฆ่าเชื้อ (Surface Sterilization) เพื่อน าชิ้นส่วน
พืชไปเลี้ยงภายใต้สภาพปลอดเชื้อ 
      น้าเหง้าของข่าและหน่อกะลาท่ีได้รับการคัดพันธุ์ มาท้าการล้างท้าความสะอาดด้วย
น้้าประปาไหลผ่าน ตัดเฉพาะส่วนตาท่ีอยู่บนเหง้า (Rhizome buds) ขนาดประมาณ 1x1x1 
เซนติเมตร3 มาแช่ในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 วินาที ฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลาย
คลอรอกซ์ ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ ที่ผสม Tween20 ปริมาตร 1 หยด ต่อสารละลาย 100 
มิลลิลิตร เขย่านาน 15 นาที ล้างด้วยน้้ากลั่นน่ึงฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ตัดย้ายเฉพาะส่วนของ     
ตาเหง้า วางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS, 1962) ทีเ่ติมน้้าตาลซูโครส 
30 กรัมต่อลิตร ไม่เติมฮอร์โมน เพื่อชักน้าให้เกิดการสร้างยอดใหม่ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ยอด
ใหม่ทีแ่ตกจากตาเหง้าจะน้าไปใช้ในการทดลองต่อไป 

 
3.2.3 การศึกษาผลของฮอร์โมนต่อการชักน าให้เกิดยอด (Shoot induction) จาก

เน้ือเยื่อเพาะเลี้ยงตาเหง้าข่าและหน่อกะลา 

3.2.3.1 การทดสอบหาสูตรอาหารท่ีเหมาะสม 

น้าชิ้นส่วนต้นข่าและหน่อกะลาที่แตกออกจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงตาเหง้า 
มาตัดใบและรากออกให้เหลือความยาว ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS 
เติมน้้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และ Agargel 7.2 กรัมต่อลิตร เติมฮอร์โมน BAP (benzyl 
aminopurine) ทีค่วามเข้มข้น 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงใน
อาหาร MS ที่ไม่ได้เติมฮอร์โมน เพาะเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25 -27 องศาเซลเซียส แสงสว่างจาก
หลอดไฟเรืองแสงสีขาว (white light fluorescence) ความเข้มแสงประมาณ 37.5 ไมโครโมลต่อ
ตารางเมตรต่อวินาที (mole m-2s-1) เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ท้าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12
สัปดาห์  

3.2.3.2 การประเมินผลจากการกระตุ้นการเกิดยอด  
          หลังจาก 7 วัน ตรวจสอบว่าตัวอย่างมีการปนเปื้อนหรือไม่ บันทึกอัตรา

การตอบสนองการสร้างจ้านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย ทุก 4 สัปดาห์ 
 

3.2.4 การศึกษาผลของน้ าตาลและแสงต่อการชักน าให้เกิดไมโครไรโซม 
(microrhizome)  

3.2.4.1 การทดลองหาระดับความเข้มข้นของน้้าตาลซูโครส 
          น้าชิ้นส่วนต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงส่วนของตาเหง้า มาตัดใบ และราก
ออกให้มีความยาวเหลือประมาณ 1 เซนติเมตร วางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS (1962) ที่ท้า
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การดัดแปลงโดยแปรผันความเข้มข้นของน้้าตาลเป็น 30, 60, 90 และ 120 กรัมต่อลิตร น้าไป
เลี้ยงภายใต้แสงที่ความเข้มแสง 37.5 mole m-2s-1 เป็นเวลา 24, 16, 8 และ 0 (ที่มืด) ชั่วโมง
ต่อวัน โดยท้าการเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

3.2.4.2 การบันทึกผลการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
การบันทึกผลการทดลอง บันทึกจ้านวนยอด ความยาวยอด จ้านวน ราก 

ความยาวราก จ้านวนไมโครไรโซม และลักษณะทางสัณฐานวิทยา เปรียบเทียบกับต้นควบคุมท่ี
มีอายุเท่ากัน โดยการทดลองในข่า มีจ้านวน 5 ซ้้าต่อหน่วยทดลอง ในหน่อกะลา มีจ้านวน 10 
ซ้้าต่อหน่วยทดลอง ท้าการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ 
SPSS 

3.2.4.3 การตรวจสอบการชักน้าให้เกิดไมโครไรโซม  
                         ยอดท่ีเกิดใหม่และมีสว่นโคนขยายใหญข้ึ่นโดยมีเส้นผา่นศนูย์กลางมากกวา่ 
0.5 เซนติเมตร จะนับเป็นส่วน ไมโครไรโซม แต่ถ้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า  ให้นับเป็นส่วน
ยอด นอกจากนี้การตรวจสอบสามารถท้าได้โดย anatomical technique 

3.2.4.4 การตรวจสอบการเกิดไมโครไรโซมโดย Anatomical technique 
  การศึกษาการสะสมของแป้งในส่วนไมโครไรโซมที่ถูกชักน้าให้เกิดขึ้นโดย
วิธีการน้ี ท้าโดยการน้าชิ้นส่วนไมโครไรโซมมาหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วย้อมด้วยสารละลาย
ไอโอดีน การสะสมของแป้งสามารถตรวจสอบได้โดยการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์  (Lo-
apirukkul S. และคณะ, 2011) 
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บทที่ 4 
 

ผลการทดลอง 
 

4.1 ผลของฮอร์โมนต่อการชักน าให้เกิดยอดจากเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยงจากเหง้าข่า 

      และหน่อกะลา 

  

จากการน าชิ้นส่วนต้นข่าและหน่อกะลา ขนาดยาวประมาณ  1.0-1.5 เซนติเมตร ที่ได้
จากการเพิ่มจ านวนโดยเลี้ยงตาเหง้าในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารแข็งสูตร  Murashige และ 
Skoog (MS) (1962) แล้วย้ายมาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ความเข้มข้น 
1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่งโมงต่อวัน พบว่า ในสัปดาห์ที่ 6 ต้นข่าและ
หน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหารทั้ง 2 สูตร มีการเจริญเติบโตยืดยาวออก และมีการพัฒนาส่วนต้น
และรากใหม่เกิดขึ้น (ภาพที่ 4. 1 และภาพที่ 4. 2) โดยพบว่า อาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน 
BAP ที่ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้มีจ านวนรากเฉลี่ยและจ านวนใบ
เฉลี่ยมากกว่าที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และอาหาร MS ที่ไม่ได้เติม BAP ภาพที่ 4.3-4.5 แสดงการเจริญเติบโตในสัปดาห์ที่ 10, 11 
และ 12 ตามล าดับ ดังนั้น จึงเลือกสูตรอาหารท่ีเติม BAP ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ใน
การขยายพันธุ์ให้เกิดยอดจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการเจริญเติบโต การเกิดยอด 
และจ านวนยอดของหน่อกะลาจะมากกว่าข่า หลังจากที่ท าการเพิ่มจ านวนต้นพันธุ์ให้มาก
พอแล้ว จะท าการย้ายมาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่ไม่เติมฮอร์โมน BAP เพื่อให้พืชใช้
ฮอร์โมนท่ีหลงเหลืออยู่ในอาหารเดิมให้หมดไป ก่อนน าไปท าการทดลองต่อไป 
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ภาพที่ 4.1  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อ
ลิตร และ BAP 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตร
ต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 6 สัปดาห์ 

 

 
 
ภาพที่ 4.2  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้าน ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 
และ BAP 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อ
วินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 6 สัปดาห์ 
 
 จากผลการทดลอง พบว่า ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม
น้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และ BAP 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 
ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที เป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เริ่มเจริญมากขึ้นในสัปดาห์ที่ 8 
(ภาพที่ 4.3) ล าต้นสูงขึ้น มีการแตกใบมากขึ้นในสัปดาห์ที่ 10 (ภาพที่ 4.4) และมีการแตกยอด
จ านวนมากขึ้นในสัปดาห์ที่ 12 (ภาพที่ 4.5) 
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ภาพที่ 4.3  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อ
ลิตร และ BAP 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตร
ต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 8 สัปดาห์ 
 
 

            
 

ภาพที่ 4.4  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อ 
ลิตร และ BAP 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตร 
ต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 10 สัปดาห์ 
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ภาพที่ 4.5 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อ
ลิตร และ BAP 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตร
ต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
  

                     
                                   ก              ข 

 

ภาพที่ 4.6 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 
และ BAP 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อ
วินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน   
 
 (ก) ระยะเวลาเลี้ยง  10 สัปดาห์   (ข) ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์   
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จากผลการทดลอง พบว่า ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาล
ซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และ BAP 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5           
ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที เป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เริ่มมีการแตกใบมากขึ้นในสัปดาห์
ที่ 10 (ภาพที่ 4.6 ก) มีการแตกยอด และมีใบสีเขียวจ านวนมากขึ้นในสัปดาห์ที่ 12 ( ภาพที่ 4.6 
ข) 

 
4.2  ผลของน้ าตาลและช่วงแสงที่มีต่อการชักน าให้เกิดไมโครไรโซม  
 
  ในการวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาในพืช 2 ชนิด คือ ข่า และ หน่อกะลา ผลการศึกษา มี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
 

4.2.1 ผลของน้ าตาลและช่วงแสงที่มีต่อการชักน าให้เกิดไมโครไรโซมในหน่อกะลา 
      จากการน าชิ้นส่วนต้นของหน่อกะลาขนาดยาวประมาณ  1.5 เซนติเมตร ที่ได้จาก

การเพิ่มจ านวนจากการเลี้ยงช้ินส่วนของตาเหง้าในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารแข็งสูตร  MS 
(1962) เป็นเวลา 60 วัน แล้วน ามาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร  MS (1962) ที่เติมน้ าตาลซูโครส  
ปริมาณต่างๆ  คือ 30, 60, 90 และ 120 กรัมต่อลิตร วางเลี้ยงภายใต้สภาวะท่ีให้แสง  0, 8, 16 
และ 24ชั่วโมงต่อวัน  เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า เมื่อเลี้ยงชิ้นส่วนหน่อกะลาเป็นเวลา  10-14 
วัน จะเริ่มเกิดการแตกใบ  ลักษณะของการแตกใบใหม่น้ีเกิดขึ้นคล้ายกันในทุกสูตรอาหาร  
โดยเฉพาะช้ินส่วนที่วางเลี้ยงในท่ีมีแสง 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน ชิ้นส่วนส่วนมากเริ่มมีการแตก
ยอดและรากใหม ่ 
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ภาพที่ 4.7 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงในท่ีมืด ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.7 ชิ้นส่วนหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงในท่ีมืด จะมีล าต้นเล็ก ผอมบาง ขาวซีดมาก มีจ านวนยอดความยาวยอด และจ านวน
รากน้อย ไม่มีรากแขนง และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดทดลอง 
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ภาพที่ 4.8 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงในท่ีมืด ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.8 ชิ้นส่วนหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงในท่ีมืด จะมีล าต้นเล็ก ผอมบาง ขาวซีดแต่มีขนาดใหญ่กว่าเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มี
น้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร มีการเกิดยอดน้อย ล าต้นมีขนาดเล็ก ใบสีเหลืองซีด มีรากน้อย
และรากมีขนาดเล็ก ไม่มีรากแขนง และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดทดลอง 
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ภาพที่ 4.9  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงในท่ีมืด ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.9 ชิ้นส่วนหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงในท่ีมืด มีการแตกยอดมากขึ้น มีล าต้นเล็กผอมบาง ใบมีสีเขียวอ่อน จ านวนรากเกิด
น้อย และมีขนาดเล็ก ไม่มีรากแขนง และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดทดลอง 
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ภาพที่ 4.10 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงในท่ีมืด ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.10 ชิ้นส่วนหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัม
ต่อลิตร เลี้ยงในท่ีมืด มีการแตกยอดน้อยลง ล าต้นเล็กผอมบาง เจริญเติบโตช้า และไม่พบการ
สร้างไมโครไรโซมในขวดทดลอง 

 
จากการน าชิ้นส่วนต้นของหน่อกะลาน ามาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร  MS (1962) ที่เติม

น้ าตาลซูโครสปริมาณต่างๆ กัน คือ 30, 60, 90 และ 120 กรัมต่อลิตร วางเลี้ยงภายใต้สภาวะท่ี
ให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน พบว่า อาหารที่มีน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ชักน าให้เกิดจ านวนยอด 
และความยาวรากน้อย แต่เมื่อเพิ่มปริมาณน้ าตาลซูโครสมากขึ้น เป็น 60 และ 90 กรัมต่อลิตร 
ท าให้จ านวน ขนาด และความยาวรากเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปริมาณน้ าตาลเป็น  120 กรัมต่อลิตร 
พบว่า อัตราการเจริญและจ านวนรากกลับลดลง   และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดทดลอง
ที่ทุกความเข้มข้นของน้ าตาล 
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ภาพที่ 4.11 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

 จากภาพ 4.11 ชิ้นส่วนท่ีวางเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 
ได้รับแสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ถูกชักน าให้เกิดยอดและรากได้น้อย รากมีขนาดเล็กและสั้น มีราก
แขนงเล็กน้อย ไม่มีขนราก สร้างไมโครไรโซมได้ ร้อยละ 30 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.12 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง         
8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
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 จากภาพ 4.12 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีการเติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร 
และให้ได้รับแสง 8 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดเพิ่มขึ้น  ลักษณะของล าต้นสมบูรณ์ ใบมีสี
เขียว มีรากเพิ่มขึ้น และเกิดการสร้างไมโครไรโซมได้ ร้อยละ 40 

 

                            
 
 

ภาพที่ 4.13  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.13 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 8 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดเพิ่มขึ้น  ลักษณะของล าต้นสมบูรณ์อวบขึ้น ใบมีสี
เขียว ความยาวยอดและรากเพิ่มขึ้นแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหารที่เติม
น้ าตาล 60 กรัมต่อลิตร รากมีขนาดใหญ่ อวบ มีรากแขนงจ านวนมาก และ ยังพบว่า สามารถ  
ชักน าให้เกิดไมโครไรโซมได้ ร้อยละ 90 
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ภาพที่ 4.1 4 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา  ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัม
ต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 
 จากภาพ 4.14 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 8 ชั่วโมงต่อวัน มีความยาวยอดและรากลดลง  รากมีขนาดเล็ก ไม่มีรากแขนง 
สามารถชักน าให้เกิดการสร้างไมโครไรโซมได้ดีเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 90  
 

                                       
 
ภาพที่ 4.1 5 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหารอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 
กรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 
16 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
  
 

www.ssru.ac.th



 

31 
 

จากภาพ 4.15 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ได้รับ
แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดน้อย รากมีขนาดเล็ก ไม่มีรากแขนง สามารถชักน าให้
เกิดไมโครไรโซมได้ ร้อยละ 30 

 

                                         
 
 

ภาพที่ 4.16  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 16 
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 

 
จากภาพ 4.16 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร และ

ให้ได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ลักษณะของล าต้นสมบูรณ์อวบขึ้น  ใบมีสีเขียว มีความยาวยอด
และรากลดลง เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหารที่เติมน้ าตาล  30 กรัมต่อลิตร และสามารถ
ชักน าให้เกิดการสร้างไมโครไรโซมได้ คิดเป็นร้อยละ 50 
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ภาพที่ 4.17  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 16 
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.17 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร ได้รับ
แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน เกิดยอดมากกว่าชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 
กรัมต่อลิตร และเกิดรากมากที่สุด  สามารถชักน าให้เกิดการสร้างไมโครไรโซมได้ คิดเป็นร้อยละ 
90 

 
 

                      
 
ภาพที่ 4.1 8 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา  ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัม
ต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาทีอ ช่วงเวลาให้แสง 16 
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
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จากภาพ 4.18 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ความยาวยอด  และความยาวรากลดลง รากมีขนาดเล็ก ไม่มีราก
แขนง สามารถชักน าให้เกิดไมโครไรโซมได้ร้อยละ 80 

 

                                                  
 
ภาพที่ 4.19 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 24
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.19 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และ
ได้รับแสง 24 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดน้อย รากมีขนาดเล็ก ไม่มีรากแขนง สามารถชักน า
ให้เกิดการสร้างไมโครไรโซม คิดเป็นร้อยละ 40 
 

                                                   
 

ภาพที่ 4.20  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 24
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
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จากภาพ 4.20 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 24 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดเพิ่มขึ้น  ใบมีสีเขียว มีจ านวนรากและความยาว
รากมากขึ้น สามารถชักน าให้เกิดไมโครไรโซม ร้อยละ 60 

 

                                              
 
ภาพที่ 4.21 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 24
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์  
 

จากภาพ 4.21 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหารอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร 
ได้รับแสง 24 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดและจ านวนรากมากกว่าชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร 
MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ส่วนของรากมีรากแขนงและขนรากจ านวนมาก  
สามารถชักน าให้เกิดการสร้างไมโครไรโซมได้ ร้อยละ  90 
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ภาพที่ 4.22 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 24
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.22 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 24 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอด  และจ านวนรากมากที่สุด  แต่มีความยาวราก
ลดลง รากมีขนาดเล็ก ไม่มีรากแขนง สามารถชักน าให้เกิดการสร้างไมโครไรโซมได้ ร้อยละ  90 

 
เมื่อน าชิ้นส่วนต้นของหน่อกะลา  ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ที่ได้จากการเพิ่มจ านวน

จากการเลี้ยงช้ินส่วนของต้นหน่อกะลาในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารแข็งสูตร MS เป็นเวลา 30 
วัน แล้วน ามาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS (1962) ที่เติมน้ าตาลซูโครส ปริมาณต่างๆ คือ 30, 
60, 90  และ 120 กรัมต่อลิตร วางเลี้ยงภายใต้สภาวะท่ีให้แสง 0, 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน 
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า เมื่อเลี้ยงชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นเวลา 6-10 วัน จะเริ่มเกิดการแตกใบ
ใหม่ โดยเฉพาะบนสูตรอาหารท่ีเติมน้ าตาลซูโครส 30 และ 60  กรัมต่อลิตร ลักษณะของการ
แตกใบใหม่น้ีเกิดขึ้นคล้ายกัน ในทุกสูตรอาหาร  โดยเฉพาะช้ินส่วนที่วางเลี้ยงในสภาวะท่ีให้แสง 
8, 16, และ 24 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อเลี้ยงเป็นเวลานาน 12-16 วัน ชิ้นส่วนโดยมากเริ่มมีการแตก
ยอดและราก โดยพบว่า จ านวนใบ ยอด และรากใหม่จะเพิ่มข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป  
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จากการสังเกตพบว่า  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงในอาหารสูตรต่าง ๆ ที่วาง
เลี้ยงในท่ีมืด (0 ชั่วโมงแสง) มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กัน ดังนี้   

 
1) ชิ้นส่วนพืชท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ถูกชักน าให้เกิด

ยอดใหม่ได้ 3.1±0.85 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดเป็น 11.5±0.24 เซนติเมตร แต่มีการสร้าง
รากได้น้อยท่ีสุด คือ 14.0±1.34 รากต่อชิ้นส่วน และให้ความยาวราก 8.9±0.34 เซนติเมตร  

2) ชิ้นส่วนพืชท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้
เกิดยอดใหม่ได้ 5.0±0.19 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดเป็น 11.9±0.34 เซนติเมตร มีการสร้าง
รากค่อนข้างมาก คือ 33.5±1.70 รากต่อชิ้นส่วน ให้ความยาวราก  8.6±0.67 เซนติเมตร  

3) ชิ้นส่วนท่ีอยู่บนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิด
ยอดใหม่ได้ 3.7±0.75 ยอดต่อชิ้น ความยาวยอดเป็น 13.5±0.45 เซนติเมตร มีจ านวนราก 
38.0±1.54 รากต่อชิ้นส่วน มีความยาวเฉลี่ยเป็น 8.7 ±0.38 เซนติเมตร  

4) ชิ้นส่วนท่ีอยู่บนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิด
ยอดใหม่ได้น้อยท่ีสุด คือ 28.0±0.07 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดน้อยที่สุดที่ 7.3±0.31 
เซนติเมตร จ านวนราก 19.0±1.44 รากต่อชิ้นส่วน และให้ความยาวรากน้อยที่สุด คือ 7.1±0.64 
เซนติเมตร  

 
เมื่อเวลาผ่านไป  12 สัปดาห์ นับตั้งแต่เริ่มวางชิ้นส่วนบนอาหารเพาะเลี้ยง พบว่ายอด

ใหม่ที่เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนที่เลี้ยงในท่ีมืด จะมีลักษณะล าต้นซีดขาว ผอมบาง และกาบใบเรียวยาว
มีสีขาวซีด ใบมีสีเหลือง รากมีขนาดเล็กสีขาวซีด แตกแขนงให้ขนรากจ านวนมาก พบว่า อัตรา
การเกิดยอดลดลงเมื่อปริมาณน้ าตาลซูโครสเพิ่มข้ึน ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับการเกิด ใบอ่อน ยอด 
และราก และไม่พบการเกิดไมโครไรโซมเมื่อเลี้ยงในท่ีมืด ดังแสดงในภาพที่ 4.23 
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ภาพที่ 4.23 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา เลี้ยงบนอาหาร  MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90 
และ 120 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ เลี้ยงในท่ีมืด ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากการสังเกตพบว่า  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลา ที่เลี้ยงในอาหารสูตรต่าง ๆ ที่วาง
เลี้ยงในท่ีให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กัน ดังนี้   

 
1) ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้

เกิดยอดใหม่ได้น้อยที่สุด คือ 1.7±0.09 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
16.2±0.17 เซนติเมตร มีจ านวนรากน้อยที่สุด คือ12.0 ±1.85 รากต่อชิ้นส่วน แต่มีความยาวราก
มากที่สุด คือ 11.1±0.36  เซนติเมตร และมีร้อยละของการเกิดไมโครไรโซมน้อยที่สุด เพียง   
ร้อยละ 30 เท่าน้ัน  

2) ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร สามารถชัก
น าให้เกิดยอดได้ 3.9±0.18 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอด มีค่าเป็น 12.3±0.22 เซนติเมตร มี
จ านวนราก 28.0±1.62 รากต่อชิ้นส่วน ความยาวราก 9.5±0.77 เซนติเมตร มีร้อยละของการ
เกิดไมโครไรโซม เป็น 40  

3) ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร สามารถชัก
น าให้เกิดยอดใหม่ได้ 3.7±0.26 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดเป็น 13.1±0.26 เซนติเมตร มี
การสร้างรากค่อนข้างมาก คือ 36.0±1.76 รากต่อชิ้นส่วน และมีความยาว 9.7±0.24 เซนติเมตร 
มีการเกิดไมโครไรโซม ร้อยละ90 ซึ่งเป็นค่ามากที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 4.27 

4) ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร สามารถชัก
น าให้เกิดยอดได้ 3.0±0.54 ยอดต่อชิ้นส่วน และความยาวยอดน้อยที่สุดคือ 7.3±0.27 
เซนติเมตร มีจ านวนราก 26±1.21 รากต่อชิ้นส่วน ความยาวรากน้อยที่สุดเป็น 7.2 ±0.84 

เซนติเมตร มีร้อยละการเกิดไมโครไรโซมเป็น 90 เช่นกัน  
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จากการน าชิ้นส่วนต้นของหน่อกะลาน ามาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร  MS ที่เติมน้ าตาล
ซูโครสปริมาณต่างๆ  กัน คือ 30, 60, 90 และ 120 กรัมต่อลิตร วางเลี้ยงภายใต้สภาวะท่ีให้แสง  
8 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อเวลาผ่านไป 12 สัปดาห์ พบว่า อาหารที่มีน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ท า
ให้เกิดยอดจ านวนน้อย แต่เมื่อปริมาณน้ าตาลซูโครสเพิ่มมากขึ้น เป็น 60 และ 90 กรัมต่อลิตร 
ท าให้จ านวนยอด จ านวนราก ความยาวรากเพิ่มขึ้น และมี การเกิดไมโครไรโซมมากที่สุดเป็น
ร้อยละ 90 แต่เมื่อเพิ่มปริมาณน้ าตาลซูโครสเป็น 120 กรัมต่อลิตร จ านวนรากและความยาวราก
กลับลดลง  ดังแสดงในภาพที่ 4.24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่ 4.24 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90 และ 120 
กรัมต่อลิตร ตามล าดับ เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 
ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากการสังเกตพบว่า  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงในอาหารสูตรต่าง ๆ ที่วาง
เลี้ยงในท่ีให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กัน ดังนี้   

 
1) ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 

ถูกชักน าให้เกิดยอดใหม่ได้น้อยท่ีสุด คือ 1.8±0.85 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 15.8±0.18 เซนติเมตร มีจ านวนรากน้อยที่สุด คือ13.0±1.13 รากต่อชิ้นส่วน แต่มีความ
ยาวรากมากที่สุด คือ 11.1±0.89 เซนติเมตร และมีร้อยละของการเกิดไมโครไรโซมน้อยที่สุด 
เพียงร้อยละ 30 เท่าน้ัน  
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2) ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร ถูกชักน าให้
เกิดยอดได้ 3.8±0.09 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอด มีค่าเป็น 11.9±0.42 เซนติเมตร มีจ านวน
ราก 26.0±1.65 รากต่อชิ้นส่วน ความยาวราก 9.7±0.43 เซนติเมตร มีร้อยละของการเกิดไมโคร
ไรโซม เป็น 50 

3) ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร ถูกชักน าให้
เกิดยอดใหม่ได้ 3.8±0.28 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดเป็น 14.2±0.52 เซนติเมตร มีราก
จ านวน 37.0±1.73 รากต่อชิ้นส่วน ความยาวราก 10.1±0.37เซนติเมตร  และการเกิดไมโคร    
ไรโซมมีค่ามากที่สุด ถึงร้อยละ 90  

4) ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร ถูกชักน า
ให้เกิดยอดได้ 3.2 ±0.67 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดน้อยที่สุด เป็น 7.6±0.34 เซนติเมตร มี
จ านวนราก 26±1.43 รากต่อชิ้นส่วน แต่ให้ความยาวรากน้อยที่สุด คือ 6.8±0.86 เซนติเมตร 
การเกิดไมโครไรโซม มีค่ามากที่สุดคือร้อยละ 90 เช่นกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.25 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90 และ 120 
กรัมต่อลิตร ตามล าดับ เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 
ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 

 
จะเห็นได้ว่า ในสัปดาห์ที่  12 นับจากเริ่มวางชิ้นส่วนพืชลงบนอาหารเพาะเลี้ยง พบว่า

จากการเพาะเลี้ยงในสภาวะน้ี จะได้หน่อกะลาที่มีล าต้นขนาดใหญ่ สมบูรณ์ ใบเรียวยาว มีสี
เขียว มีรากแข็งแรง มีรากแขนงและขนรากจ านวนมาก โดยเฉพาะท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มี
ปริมาณน้ าตาลซูโครส  90 และ 120 กรัมต่อลิตร ใบและรากจะมีขนาดใหญ่ อวบ มีรากแขนง
และขนรากจ านวนมาก และยังพบว่า สามารถชักน าให้เกิดการสร้างไมโครไรโซมได้ดี ดังแสดง
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ในภาพที่ 4. 25 จากการสังเกต พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของหน่อกะลาท่ีเลี้ยงในช่วงเวลา
ของการให้แสงที่ 8 และ 16 ชั่วโมงต่อวัน มีค่าใกล้เคียงกันมาก และให้ผลการทดลองที่
สอดคล้องกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบว่า อัตราการเกิดยอด ราก และไมโครไรโซมไม่มี
ความแตกต่างกันในทางสถิติ อีกทั้งลักษณะของไมโครไรโซมที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตได้อย่าง
ชัดเจนและ มีสีแดงสด ดังแสดงในภาพที่ 4.27 
 

จากการสังเกตพบว่า  ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาที่เลี้ยงในอาหารสูตรต่าง ๆ ที่วาง
เลี้ยงในท่ีให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กัน ดังนี้   

 
1) ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ทีมี่น้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ถูกชักน าให้เกิดยอด

ใหม่ได้น้อยที่สุด คือ 2.0±0.54 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  15.5±0.38 
เซนติเมตร มีจ านวนรากน้อยที่สุด คือ 13±1.18  รากต่อชิ้นส่วน แต่มีความยาวรากมากที่สุด คือ 
11.4±0.85 เซนติเมตร และมีร้อยละของการเกิดไมโครไรโซมน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 30 เท่าน้ัน  

2) ชิ้นส่วนที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร ถูกชักน าให้
เกิดยอดใหม่ได้ 3.7±0.32 ยอดต่อชิ้นส่วน ความยาวยอดมีค่าเป็น 12.9±0.42 เซนติเมตร มี
จ านวนราก 28±1.29 รากต่อชิ้นส่วน ความยาวรากเป็น 9.8±0.22 เซนติเมตร และมีร้อยละของ
การเกิดไมโครไรโซม เป็น 60    

3) ชิ้นส่วนที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร ถูกชักน าให้
เกิดยอดใหม่ได้ 4.4±0.64 ยอดต่อชิ้นส่วน และความยาวยอด 12.7±0.58 เซนติเมตร มีจ านวน
ราก 38.0±1.34 รากต่อชิ้นส่วน ความยาวราก 9.7±0.19 เซนติเมตร และมีร้อยละของการเกิด 
ไมโครไรโซมเป็น 90  

4) ชิ้นส่วนที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร สามารถชัก
น าสร้างยอดได้มากที่สุด คือ 6.2±0.86 ยอดต่อชิ้นส่วน มีความยาวยอด 8.1±0.87 เซนติเมตร 
จ านวนรากมากที่สุด คือ 42±1.57 รากต่อชิ้นส่วน แต่มีความยาวรากน้อยที่สุดเป็น 7.3±0.73 
เซนติเมตร และมีการเกิดไมโครไรโซมมากที่สุด เป็นร้อยละ 90  

 
จะเห็นได้ว่า หน่อกะลาที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่ปริมาณน้ าตาลซูโครส 90 และ 120 

กรัมต่อลิตร เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จะมีล าต้นมีขนาดใหญ่ สมบูรณ์ ใบมีสีเขียวเรียวยาว มีการ
สร้างรากที่แข็งแรง มีรากแขนงและขนรากจ านวนมาก และยังพบว่า สามารถชักน าให้เกิดการ
สร้างไมโครไรโซมได้ดีที่สุด พบว่าอัตราการเจริญเติบโตในสภาวะการให้แสงที่ 16 และ 24 
ชั่วโมงต่อวัน มีอัตราค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก ให้ผลการทดลองที่สอดคล้องและไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.27 
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ภาพที่ 4.26 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงหน่อกะลาบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90 และ 120 
กรัมต่อลิตร ตามล าดับ เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 
ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

การศึกษาการสะสมของแป้งในส่วนไมโครไรโซมของหน่อกะลา ท าโดยการน าชิ้นส่วน
ไมโครไรโซมมาตัดส่วนรากออกแล้วใช้ใบมีดผ่าตัด ตัด เป็นช้ินบางๆ แล้วย้อมด้วยสารละลาย
ไอโอดีน สามารถตรวจสอบการสะสมของแป้งโดยดู จากการเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินของแป้งโดยการ
ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ดังแสดงในภาพที่ 4.28 และ 4.29 
 

 
 

ภาพที่ 4.27 ไมโครไรโซมของหน่อกะลาที่เพาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาถูกแสง 8 
ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
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ภาพที่ 4.28   ก  ไมโครไรโซมของหน่อกะลา 
ข  แสดงการสะสมของแป้งโดยการทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน  
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ภาพที่ 4.29  แสดงการสะสมแป้งของไมโครไรโซมจากหน่อกะลาโดยวิธีการย้อมด้วย  
                สารละลายไอโอดีน  
 
A คือ ส่วนปลายรากของหน่อกะลาท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS 

B คือ ไมโครไรโซมจากหน่อกะลาท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิต 

C คือ ไมโครไรโซมจากหน่อกะลาท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิต 

D คือ ไมโครไรโซมจากหน่อกะลาท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิต 

E คือ ไมโครไรโซมจากหน่อกะลาท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อ
ลิตร 

 
 
 

A B C 

D E 
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ตารางที่ 4.1  ผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อการชักน าให้เกิดยอด ราก และ 
การเกิดไมโครไรโซมของหน่อกะลา (Alpinia nigra B.L.Burtt) ที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
 

Light 
(hrs/day) 

Sucrose  
(g/l) Shoot no. 

Shoot  
length  
(cm) 

Root no. 
Root  

length  (cm) 
% 

microrhizome 

0 30 
60 
90 
120 

3.1±0.85cd 

5.0±0.19ab 

3.7±0.75bcd 

2.8±0.07e 

11.5±0.24b 
11.9±0.34b 
13.5±0.45b 

7.3±0.31c 

14.0±1.34d 
33.5±1.70ab 

38.0±1.54ab 
19.0±1.44cd 

8.9±0.34cd 

8.6±0.67d 

8.7±0.38d 

7.1±0.64e 

0 
0 
0 
0 

8 30 
60 
90 
120 

1.7±0.09e 

3.9±0.18bc 

3.7±0.26bcd 

3.0±0.54cde 

16.2±0.17a 

12.3±0.22b 

13.1±0.26b 

7.3±0.27c 

12.0 ±1.85d 

28.0±1.62bc 

36.0±1.76ab 
26.0±1.21bc 

11.1±0.36a 

9.5±0.77bc 
9.7±0.24bc 

7.2±0.84e 

30 
40 
90 
90 

16 30 
60 
90 
120 

1.8±0.85e 

3.8±0.09bc 

3.8±0.28bc 

3.2±0.67cd 

15.8±0.18a 
11.9±0.42b 

14.2±0.52b 
7.6±0.34c 

13.0±1.13d 

26.0±1.65bc 

37.0±1.73ab 

26.0±1.43bc 

11.3±0.89a 
9.7±0.43bc 

10.1±0.37b 

6.8±0.86e 

30 
50 
90 
80 

24 30 
60 
90 
120 

2.0±0.54de 

3.7±0.32bcd 

4.4±0.64bc 

6.2±0.86a 

15.5±0.38a 
12.9±0.42b 

12.7±0.58b 

8.1±0.87c 

13.0±1.18d 

28.0±1.29bc 

38.0±1.34ab 

42.0±1.57a 

11.4±0.85a 

9.8±0.22bc 

9.7±0.19bc 

7.3±0.73e 

40 
60 
90 
90 

                                                                                                                                 
หมายเหตุ ตัวอักษรต่างกันที่อยู่ในสดมภ์เดียวกัน  แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s multiple range test 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ การแสดงผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อการชักน าให้เกิดยอด 
ความยาวของยอดของหน่อกะลา จ านวนราก และความยาวราก แสดงใน ภาพที่ 4.30 - 4.33 
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ภาพที่ 4.30  กราฟแสดงผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อการชักน าให้เกิดยอดของ 

                    หน่อกะลาที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
 

 
ภาพที่ 4.31  กราฟแสดงผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อความยาวของยอดของ 
                หน่อกะลาที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

30 60 90 120

จ า
นว

นย
อด

เฉ
ลี่ย

ต่อ
ชิ้น

ส่ว
นพ

ชื 

ปริมาณน้ าตาลซูโครส กรัม/ลิตร

0 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

16 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

30 60 90 120

คว
าม
ยา
วย
อด

เฉ
ลี่ย

ต่อ
ชิ้น

ส่ว
นพ

ชื 
(cm

)

ปริมาณน้ าตาลซูโครส กรัม/ลิตร

0 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

16 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง
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ภาพที่ 4.32 กราฟแสดงผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อจ านวนรากของหน่อกะลา  

                   ที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
 
 

 
ภาพที่ 4.33  กราฟแสดงผลของน้ าตาลซูโครสและช่วงแสงที่มีต่อความยาวรากของหน่อกะลา  
                  ท่ีเพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
 
 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

30 60 90 120
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นว
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าก
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ลี่ย

ต่อ
ชิ้น

ส่ว
นพ

ชื 

ปริมาณน้ าตาลซูโครส กรัม/ลิตร

0 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

16 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง
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)

ปริมาณน้ าตาลซูโครส กรัม/ลิตร

0 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

16 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง
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 4.2.2 ผลของน้ าตาลและช่วงแสงที่มีต่อการชักน าให้เกิดไมโครไรโซมของข่าบ้าน 
 

        จากการน าชิ้นส่วนต้นของข่าบ้านขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ที่ได้จากการ
เพิ่มจ านวนจาการเลี้ยงช้ินส่วนของต้นข่าในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารแข็งสูตร MS เป็นเวลา 
30 วัน แล้วน ามาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS (1962) ที่เติมน้ าตาลซูโครส ปริมาณต่างๆ คือ 
30, 60, 90 และ 120 กรัมต่อลิตร วางเลี้ยงภายใต้สภาวะท่ีให้แสง 0, 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อ
วัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้  

 
 

                                            
 

 
ภาพที่ 4.34 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหารสูตรท่ีเติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร เลี้ยง
ภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน 
ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.34 ชิ้นส่วนท่ีวางเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 
ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ถูกชักน าให้เกิดยอดใหม่ และเกิดรากจ านวนน้อย รากสั้น ขนาด
เล็ก ไม่มีขนราก และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดทดลอง 
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ภาพที่ 4.35 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่า ที่เลี้ยงบนอาหารสูตรท่ีเติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อ
วัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.35 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 8 ชั่วโมงต่อวัน มีลักษณะของล าต้นสมบูรณ์  ใบมีสีเขียว มีการสร้างรากจ านวน
เพิ่มขึ้นและมีความยาวมากขึ้น และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดทดลอง 
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ภาพที่ 4.36 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อ
วัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 
 

จากภาพ 4.36 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 8 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดเพิ่มขึ้น  ลักษณะของล าต้นสมบูรณ์อวบขึ้น ใบมีสี
เขียว มีจ านวนและความยาวรากเพิ่มขึ้น รากมีขนาดใหญ่ อวบ ไม่พบการสร้างไมโครไรโซมใน
ขวดเพาะเลี้ยง 
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ภาพที่ 4.37 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่า ที่เลี้ยงบนอาหารสูตรท่ีเติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อ
วัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 
 

จากภาพ 4.37 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 8 ชั่วโมงต่อวัน มีการเจริญเติบโตน้อยและช้ามาก รากมีขนาดเล็กไม่มีรากแขนง 
ไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดเพาะเลี้ยง 
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ภาพที่ 4.38 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมง
ต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.38 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อวัน จะมีใบสีเขียว มีการแตกยอดมากขึ้น มีรากยาวแต่มีรากแขนง
น้อย และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดเพาะเลี้ยง 
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ภาพที่ 4.39 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร เลี้ยง
ภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน 
ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 
 

จากภาพ 4.39 ชิ้นส่วนข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร 
ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดเพิ่มขึ้น  ลักษณะของล าต้นสมบูรณ์อวบขึ้น 
ใบมีสีเขียว มีรากยาวแต่มีรากแขนงน้อย และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดเพาะเลี้ยง  
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ภาพที่ 4.40ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมง
ต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.40 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาล 90 กรัมต่อลิตร 
ได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อวัน จะมีใบเขียว ลักษณะของรากมีรากขนาดใหญ่ อวบ มีรากแขนงและ
ขนรากจ านวนมากไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดเพาะเลี้ยง  
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ภาพที่ 4.41 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่า ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมง
ต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.41 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร และ
ให้ได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดกและความสูงของยอดลดลงเล็กน้อย แต่มี
จ านวนราก ความยาวรากลดลง ไม่มีรากแขนง ไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดเพาะเลี้ยง  
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ภาพที่ 4.42 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่า ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมง
ต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.42 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส เพิ่มขึ้นเป็น 30 กรัม
ต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน มีรากมีขนาดเล็กไม่มีรากแขนง และไม่พบการสร้างไม
โครไรโซมในขวดเพาะเลี้ยง    
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ภาพที่ 4.43 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมง
ต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 
 

จากภาพ 4.43 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร และ
ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดเพิ่มขึ้น  ใบมีสีเขียวลักษณะของรากมีราก
ขนาดใหญ่ อวบ มีความยาวรากมากขึ้น ไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดเพาะเลี้ยง  
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ภาพที่ 4.44 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่า ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมง
ต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.44 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหารอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร 
ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน จะให้จ านวนยอดมากกว่าอาหาร MS ที่เติมน้ าตาล 60 กรัมต่อ
ลิตร ลักษณะของรากมีรากขนาดใหญ่  อวบ จ านวนรากเพิ่มมากขึ้น มีรากแขนงและขนราก
จ านวนมาก และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดเพาะเลี้ยง 
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ภาพที่ 4.45 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่า ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมง
ต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.45 ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร และ
ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน สามารถชักน าให้เกิดยอดใหม่ลดลง จ านวนราก ความยาวราก
ลดลง รากมีขนาดเล็ก ไม่มีรากแขนง และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดเพาะเลี้ยง  
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ภาพที่ 4.46 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร เลี้ยง
ในที่มืด ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.46 ชิ้นส่วนข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร เลี้ยง
ในที่มืด จะมีล าต้นสีขาว ผอมบาง ส่วนใบมีสีเหลืองและม้วนงอ มีจ านวนยอดน้อย รากขนาดเล็ก
ไม่มีรากแขนง และไม่พบการสร้างไมโครไรโซมในขวดทดลอง 
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ภาพที่ 4. 47 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร เลี้ยง
ในที่มืด ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.47 ชิ้นส่วนข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงในท่ีมืด จะมีล าต้นสีขาวซีด แต่มีขนาดใหญ่กว่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 30 
กรัมต่อลิตร มีจ านวนยอดน้อย ใบสีเหลืองซีด จ านวนรากน้อย มีขนาดเล็กไม่มีรากแขนง  

 

       
 
ภาพที่ 4.48 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อลิตร เลี้ยง
ในที่มืด ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.48 ชิ้นส่วนหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 90 กรัมต่อ
ลิตร เลี้ยงในท่ีมืด มีการแตกยอดมากขึ้น มีล าต้นเล็กผอมบาง ใบมีสีเขียวอ่อน จ านวนรากน้อย 
มีขนาดเล็ก ไม่มีรากแขนง  
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ภาพที่ 4.4 9 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงในท่ีมืด ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

จากภาพ 4.49 ชิ้นส่วนข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS น้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร เลี้ยงใน
ที่มืด มีการแตกยอดน้อยลง ล าต้นเล็กผอมบางโตช้า และจ านวนรากที่ชักน าให้เกิดขึ้นมี
แนวโน้มลดลง อีกทั้งไม่พบการสร้างไมโครไรโซมจากชิ้นส่วนที่เลี้ยงบนอาหารทุกสูตรท้ังที่เลี้ยง
ในที่มืด 

 

 
 
ภาพที่ 4.50 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้าน ที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90 
และ 120 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ เลี้ยงในท่ีมืด ระยะเวลาเลี้ยง 2 สัปดาห์ 
 

จากการเพาะเลี้ยงข่าบ้านบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส ความเข้มข้น  30, 60, 90 
และ 120 กรัมต่อลิตร เลี้ยงในสภาวะท่ีมืด (ภาพที่ 4.49) พบว่า ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านบน
อาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร จะเจริญเติบโตค่อนข้างช้า ส่วนท่ีเพาะเลี้ยงบน
อาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 และ 90 กรัมต่อลิตร  เจริญเร็วกว่าแต่ล าต้นมีลักษณะผอม 
ขาวซีด ส่วนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 120 กรัมต่อลิตร กลับพบการเจริญเติบโตช้ากว่า 
โดยท่ีทุกความเข้มข้นของน้ าตาลไม่พบการสร้างไมโครไรโซมเกิดขึ้น 
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ภาพที่ 4.51 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90 
และ 120 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อ
วินาที ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 8 สัปดาห์ 
 

จากการทดลองเพาะเลี้ยงข่าบ้าน ในอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส ความเข้มข้น 30, 
60, 90 และ 120 กรัมต่อลิตรเลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 
ช่วงเวลาให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน พบว่า ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาล
ซูโครส 30 และ 60 กรัมต่อลิตร  จะมีการเจริญเติบเร็วกว่า มีการแตกยอด และมีความสูงเพิ่มข้ึน 
ส่วนในอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส ความเข้มข้น  90 และ 120 กรัมต่อลิตร จะมีการแตกยอด
และมีจ านวนใบน้อยกว่า และท่ีทุกความเข้มข้นของน้ าตาลไม่พบการสร้างไมโครไรโซมเกิดขึ้น  
 

                           
    
ภาพที่ 4.52 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90 
และ 120 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อ
วินาที ช่วงเวลาให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 8 สัปดาห์ 
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จากการทดลองเพาะเลี้ยงข่าบ้านบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส ความเข้มข้น 30, 
60, 90 และ 120 กรัมต่อลิตร เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อ
วินาที ช่วงเวลาให้แสงนาน 16 ชั่วโมงต่อวัน พบว่า ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านบนอาหาร MS ที่
เติมน้ าตาลซูโครส 30 และ 60 กรัมต่อลิตร จะมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันและโตเร็วกว่าที่เติม
น้ าตาลซูโครส 90 และ 120 กรัมต่อลิตร ส่วนในอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส ความเข้มข้น  90 
จะเจริญช้ากว่า ส่วนท่ีน้ าตาล 120 กรัมต่อลิตร พบการเจริญช้าท่ีสุด มีล าต้นเล็กและมีจ านวนใบ
น้อยกว่า โดยท่ีทุกความเข้มข้นของน้ าตาลไม่พบการสร้างไมโครไรโซมเกิดขึ้น  

 

                        
 
ภาพที่ 4.53 ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่าบ้านท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30, 60, 90 
และ 120 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อ
วินาที ช่วงเวลาให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเลี้ยง 8 สัปดาห์ 
 

จากการทดลองเพาะเลี้ยงข่าบ้านในอาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส ความเข้มข้น  30, 
60, 90 และ 120 กรัมต่อลิตร ช่วงเวลาให้แสงนาน 24 ชั่วโมงต่อวัน พบว่า ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงข่า
บ้านบนอาหาร MS ที่น้ าตาลทุกความเข้มข้น จะ มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันและโตเร็วกว่า
ระยะเวลาของการให้แสงที่น้อยกว่า โดยท่ีทุกความเข้มข้นของน้ าตาล ไม่พบการสร้างไมโคร     
ไรโซมเกิดขึ้น ดังข้อมูลในตารางที่ 4.2 
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(A) 

    

 
 
 
(B) 

    

 
 
 
(C) 

    

 
 
 
(D) 

 
Sucrose   30                  60            90       120 กรัมต่อลิตร 
 
ภาพที่ 4.54  ผลของปริมาณน้ าตาลซูโครสที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ในการเหนี่ยวน าให้เกิดการ
สร้างไมโครไรโซมของหน่อกะลา น าไปเลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตาราง
เมตรต่อวินาที ช่วงเวลาถูกแสง  (A) 0  (ที่มืด)   (B) 8   (C) 16   (D) 24    ชั่วโมงต่อวัน 
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(A) 

    

 
 
 
(B) 

    

 
 
 
(C) 

    

 
 
 
(D) 

 
Sucrose   30                    60             90                120 กรัมต่อลิตร 
 
ภาพที่ 4.55  ผลของปริมาณน้ าตาลซูโครสที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน ในการเหนี่ยวน าให้เกิดการ
สร้างไมโครไรโซมของข่า น าไปเลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 37.5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อ
วินาที ช่วงเวลาถูกแสง (A) 0 (ที่มืด)   (B) 8   (C) 16   (D) 24 ชั่วโมงต่อวัน 
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ตารางที่ 4.2  ผลของน้ าตาล และช่วงแสง ที่มีต่อการชักน าให้เกิดยอด ราก และการเกิด 
ไมโครไรโซมของข่าบ้าน ที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา  12 สัปดาห์ 
 

Light 
(hrs/day) 

Sucrose 
(g/l) 

Shoot no 
Shoot length 

(cm) 
Root no. 

Root length 
(cm) 

% 
microrhizome 

0 30 1.201.20b 7.900.89abc 3.402.41b 4.001.37bcd 0 
 60 2.601.82a 8.503.20ab 2.802.39b 2.82.52cdef 0 
 90 1.250.50b 9.341.60a 2.751.50b 3.131.18cde 0 
 120 1.001.00b 5.133.64cd 1.501.73b 1.001.22ef 0 
8 30 1.000.00b 6.808.40abc 2.801.30b 2.701.30def 0 
 60 1.000.00b 6.880.75abc 4.253.20 5.002.16abcd 0 
 90 1.400.55b 7.303.15abc 6.603.58ab 4.001.58bcd 0 
 120 1.250.50b 3.342.17d 2.004.00b 0.380.75f 0 

16 30 1.200.45b 7.600.82abc 6.200.84ab 6.002.06ab 0 
 60 1.501.00b 7.380.63abc 7.002.16ab 6.130.48ab 0 
 90 1.250.50b 5.381.60bcd 5.503.79ab 3.751.56bcd 0 
 120 1.750.96ab 5.180.96cd 6.002.94ab 2.700.96def 0 

24 30 1.252.50b 8.001.41abc 5.002.94ab 5.502.65abc 0 
 60 1.750.96ab 9.250.50a 6.501.73ab 6.752.22a 0 
 90 1.400.55b 7.102.13abc 10.209.23a 3.101.88cde 0 
 120 1.000.00b 5.883.17bcd 5.253.30ab 3.131.93cde 0 

 

หมายเหตุ  ตัวอักษรต่างกันที่อยู่ในสดมภ์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s multiple range test 
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บทที่ 5 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของ

เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง ได้แก่  ชิ้นส่วนท่ีน ามาเพาะเลี้ยง ปริมาณน้ าตาลซูโครส ช่วงแสง  
(photoperiod) และสารควบคุมการเจริญเติบโต (plant growth regulator) เป็นต้น ส าหรับปัจจัย
แสงนั้น มีรายงานการวิจัยหลายฉบับ ได้กล่าวถึงผลของแสงที่มีต่อการเกิดยอดหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาให้กลายเป็นอวัยวะที่จ าเพาะ  เช่น ส่วนสะสมอาหารต่างๆ ได้แก ่
หัว (tuber, bulb และ corm) และ เหง้า (rhizome) เป็นต้น (Sharma and Singh 1995) 
นอกจากนี้ น้ าตาลยังเป็นปัจจัยขององค์ประกอบอาหารท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับ
การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงในพืชหลายชนิด (Zel และคณะ,1997; Lim et al., 1998) 
และรวมไปถึงสารชะลอการเจริญเติบโต (Plant growth retardants) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาบางประการของพืช  

จากการน าตาเหง้าของหน่อกะลาและข่ามาเลี้ยงบนอาหารแข็ง  Murashige และ 
Skoog (MS) (1962) ที่เติมฮอร์โมน BAP ความเข้มข้น 1.0, 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยง
ภายใต้สภาวะท่ีให้แสง 8 ชั่งโมงต่อวัน พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนของรากหรือเหง้า
ใต้ดิน มักท าได้ยากเนื่องจากมักมีการปนเปื้อนจ านวนมาก ดังนั้นเทคนิคการล้างตัวอย่างพืชให้
สะอาดปราศจากการปนเปื้อนจึงมีความส าคัญมาก ในการทดลองนี้พบว่าในสัปดาห์ที่  6  ข่าและ
หน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ จะถูกชักน าให้เกิดรากและใบเฉลี่ยมากกว่าที่เลี้ยงบนอาหาร  MS 
ที่ไม่เติมฮอร์โมน BAP และอาหาร MS ที่เติมฮอร์โมน BAP ที่ความเข้มข้น 1.0 และ 4.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับการศึกษาของ Kambaska และ Santilata (2009) ซึ่งพบว่าการ
ชักน าให้เกิดยอดใหม่ของขิงในอาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้
เกิดยอดมากกว่าเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม BAP1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตรา
การเจริญเติบโต การเกิดยอด และจ านวนยอดของหน่อกะลาจะมากกว่าข่า  การทดลองนี้ได้ท า
การเพิ่มจ านวนของข่าและหน่อกะลาเพื่อให้มีจ านวนมากพอส าหรับการท าการทดลอง และเก็บ
ไว้เป็นต้นพันธุ์ส าหรับท าการเพิ่มจ านวนเพื่อท าการทดลองต่อไป  

ในการทดลองนี้ จะศึกษาผลของแสงและปริมาณน้ าตาลซูโครสที่มีต่อการเกิดเหง้าของ

หน่อกะลาและข่า จึงได้ท าการเพิ่มจ านวนยอดของข่าและหน่อกะลาโดยการเลี้ยงในสภาพปลอด

เชื้อบนอาหารแข็งสูตร MS (1962) เป็นเวลา 60 วันแล้วน ามาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่

เติมน้ าตาลซูโครสความเข้มข้นต่างๆ กัน คือ 30, 60, 90 และ 120 กรัมต่อลิตร วางเลี้ยงภายใต้
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สภาวะท่ีให้แสง 0 (ที่มืด) , 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ที่สภาวะ

การให้แสงที่ 24 ชั่วโมงต่อวัน ในทุกสูตรอาหาร มีแนวโน้มที่จะท าให้มีการสร้างยอดใหม่เพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบช่วงการให้แสงอื่นๆ และอาหาร  MS ที่มีปริมาณน้ าตาล 120 กรัมต่อลิตร ให้

สภาวะการให้แสงที่ 24 ชั่วโมงต่อวัน สามารถชักน าให้เกิดยอดใหม่ได้มากที่สุด ( 6.2 ยอดต่อ

ชิ้นส่วน) เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงในอาหารท่ีเติมน้ าตาลซูโครสและช่วงการให้แสงอื่นๆซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prathanturarug และคณะ (2003) และนิตยา และคณะ (2547) ที่

พบว่า ระยะเวลาการให้แสงที่เหมาะสมในขม้ินชัน จะสามารถชักน าให้เกิดการสร้างยอดใหม่ได้ดี 

เนื่องจากแสงจะไปกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์แสงของชิ้นส่วนพืชท่ีมีคลอโรฟิลล์ ท าให้เซลล์

ในส่วนท่ีได้รับแสงมีการพัฒนาเป็นยอด และยังสามารถสร้างรากใหม่ได้ดีที่สุดเช่นกัน ( 42 ราก

ต่อชิ้นส่วน)โดยพบว่า ปริมาณน้ าตาลซูโครส และระยะเวลาการให้แสงที่มากขึ้น จะมีผลต่อการ

ชักน าให้มีการสร้างรากได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kongbangkerd และ 

Wawrosch (2005) และ Martin (2002) ที่รายงานว่า การเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณน้ าตาล

และแหล่งคาร์บอน มีแนวโน้มในการชักน าให้เกิดการแตกรากใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนในอาหารท่ีมี

ปริมาณน้ าตาลน้อยในทุกสภาวะการให้แสง จะมีผลต่อการชักน าให้อัตราการสร้างรากเกิดขึ้นได้

ค่อนข้างต่ า (Wawrosch และคณะ, 2001)  จากการทดลอง พบว่า ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร  MS 

ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครสที่ 30 กรัมต่อลิตร ภายใต้แสงสว่าง 0, 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน นั้น 

จะให้จ านวนรากค่อนข้างต่ ากว่าชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส ที่ความ

เข้มข้นเพิ่มขึ้น ส าหรับความยาวยอด พบว่า ชิ้นส่วนท่ีเลี้ยงบนอาหาร  MS ที่มีปริมาณน้ าตาล

ซูโครสที่ 30 กรัมต่อลิตร ภายใต้แสงสว่าง 8, 16 และ24 ชั่วโมงต่อวัน สามารถชักน าให้มีความ

ยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด เป็น 16.2, 15.8 และ15.5 เซนติเมตร ตามล าดับ และมีค่าไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (P > 0.05)  และสามารถชักน าให้มีความ

ยาวยอดดีกว่าชิ้นส่วนหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาล 60,  90 และ120 กรัม

ต่อลิตรในสภาวะการให้แสงที่เท่ากัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ชิ้นส่วนหน่อกะลาที่เลี้ยงบนอาหาร  

MS ที่มีปริมาณน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ภายใต้แสงสว่าง 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวันยัง

สามารถชักน าให้เกิดการสร้างรากที่มีความยาวมากที่สุด เป็น 11.1, 11.3 และ11.4 เซนติเมตร 

ตามล าดับ และค่าความยาวรากทั้ง 3 ค่าน้ี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% (P > 0.05) จากการชักน าหน่อกะลาให้เกิดการสร้างไมโครไรโซม พบว่า การ

วางเลี้ยงภายใต้สภาวะท่ีให้แสง ที่ 8, 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สามารถ
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การสร้างไมโครไรโซมได้ทุกสภาวะ และในอาหาร MS ที่มีปริมาณน้ าตาลที่ 90 และ 120 กรัม

ต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดไมโครไรโซมสูงสุด คือ 90% ไมโครไรโซมที่ได้มีลักษณะเป็นปมที่

บริเวณโคนของล าต้น คล้ายเหง้า มีสีแดง สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ผลการทดลองนี้ 

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zheng และคณะ (2008) ซึ่งพบว่า การเพาะเลี้ยงขิง ( Zingiber 

officinale Roscoe) บนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 80-110 กรัมต่อลิตร เป็นความเข้มข้นท่ี

ชักน าให้เกิดเหง้าท่ีมีน้ าหนักและจ านวนมากที่สุด แต่ มีความแตกต่างจากงานวิจัยของ Islam 

และคณะ (2004) ซึ่งพบว่า การเพาะเลี้ยงขม้ินชัน ( Curcuma longa) จากชิ้นส่วนตาเหง้าบน

อาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 9 0 กรัมต่อลิตร วางเลี้ยงในท่ีมืด จะสามารถชักน าให้เกิดเหง้า

จ านวนมากและมีขนาดใหญ่ที่สุด แต่เมื่อเลี้ยงใน ที่มีแสงสว่าง จะท าให้ขนาดและจ านวนของ

เหง้าลดลงเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  อย่างไรก็ตาม อาหารที่มีน้ าตาลซูโครส 0-50 กรัม

ต่อลิตร และท่ี 110 กรัมต่อลิตร เป็นความเข้มข้นท่ีท าให้ ขม้ินชันมีการสร้างเหง้าลดลง 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่ให้ผลทั้งสอดคล้องและแตกต่างกับผลการวิจัยท่ีได้ เช่น จาก

รายงานของ Shirgurkar และคณะ ( 2001) ได้กล่าวถึงผลของความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสใน

อาหาร MS ที่มีต่อขนาดและจ านวนเหง้าของขม้ินชัน พบว่า น้ าตาลซูโครสความเข้มข้นต่ าสุดที่  

20 กรัมต่อลิตร เป็นความเข้มข้นท่ีท าให้เกิดเหง้าจ านวนน้อยและมีขนาดเล็ก  ที่ความเข้มข้น 

40 และ 6 0 กรัมต่อลิตร ให้เหง้าขนาดใหญ่ขึ้นและจ านวนมากขึ้นด้วย ที่ความเข้มข้น 8 0 กรัม

ต่อลิตร ขนาดของเหง้าจะใหญ่ขึ้นแต่มีจ านวนเหง้าลดลง และท่ีความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครส 

100 กรัมต่อลิตร ทั้ งขนาดและจ านวนเหง้าจะลดลง ส่วน Nayak และ Kumar Naik (2006) ได้

ศึกษาผลของปริมาณน้ าตาลซูโครส  ฮอร์โมน BA และช่วงเวลาที่ให้แสงสว่างในการเพาะเลี้ยง

ขม้ิน ( Curcuma longa L.) พบว่า ทั้งสามปัจจัยมีความส าคัญต่อการเกิดเหง้า แต่ที่ส าคัญที่สุด 

คือ น้ าตาลซูโครส รองลงมาเป็นช่วงเวลาที่ถูกแสงสว่าง และปริมาณฮอร์โมน ผลจากการทดลอง

พบว่า อาหาร MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร เติมฮอร์โมน BA ความเข้มข้น 13.3 ไม

โครโมลาร์ ( M) วางเลี้ยงในท่ีถูกแสง 4 ชั่วโมง ต่อวัน จะท าให้เกิดเหง้ามากที่สุด อย่างไรก็

ตาม ประสิทธิผลของความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสขึ้นกับระยะเวลาการถูกแสง และความ

เข้มข้นของฮอร์โมน BA ในอาหาร MS  แต่เมื่อเพิ่มน้ าตาลซูโครส เป็น 90 กรัมต่อลิตร กลับท า

ให้มีจ านวนเหง้าลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่า ขนาดของยอดที่น ามาเพาะเลี้ยง มีผลต่อการเกิด

การเกิดเหง้า ถ้าหากยอดมีขนาดสั้นกว่า 4 มิลลิเมตร จะไม่เกิดการชักน าเป็นเหง้า  พบว่า ขนาด

ของยอดที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงมีผลต่อขนาดและน้ าหนักของเหง้า ถ้ายอดที่มีขนาดเล็กจะท าให้
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เกิดเหง้าขนาดเล็ก ยอดมีขนาดปานกลางจะท าให้เกิดเหง้าขนาดปานกลาง และยอดที่มีขนาด

ใหญ่ขึ้นก็จะท าให้เกิดเหง้าขนาดใหญ่ขึ้นด้วย (Shirgurkar และคณะ, 2001) 

  นอกจากนี้ ยังมีรายงานการวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับผลของฮอร์โมน  cytokinins น้ าตาล
ซูโครส และช่วงเวลาถูกแสงของขม้ินชัน ( Curcuma  aromatic) พบว่า การเกิดเหง้าดีท่ีสุดเม่ือ
เลี้ยงในอาหารท่ีมีฮอร์โมน BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร 
ภายใต้สภาวะท่ีให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน (Nayak 2000) ส าหรับการศึกษาใน Curcuma longa L. 
พบว่า การเลี้ยงภายใต้สภาวะท่ีให้แสงช่วงเวลาสั้นๆต่อวัน ในอาหารที่มีความเข้มข้นของน้ าตาล
ซูโครสสูง ( 60-80 กรัมต่อลิตร) ท าให้สามารถชักน าให้เกิดการสร้างเหง้าได้ดี เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Hashemy และคณะ (2009) พบว่า การให้แสงที่มีความเข้มต่ า ช่วงเวลาสั้น จะ
ท าให้เกิดการสร้างเหง้าได้ดี  
 ส่วนการศึกษาผลของแสงและปริมาณน้ าตาลซูโครสที่มีต่อการเกิดเหง้าของข่า พบว่า  
ข่าที่เลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร ภายใต้สภาวะท่ีให้แสง 0 ชั่วโมงต่อ
วัน (ที่มืด) จะถูกชักน าให้เกิดยอดจ านวนมากที่สุด  เมื่อเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 
90 กรัมต่อลิตร ให้แสง 0 ชั่วโมงต่อวัน และ บนอาหาร MS ที่มีน้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร 
ภายใต้สภาวะท่ีให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน จะชักน าให้เกิดยอดที่มีความยาวมากที่สุด ส่วนการ   
ชักน าให้เกิดรากมากที่สุดเมื่อเพาะเลี้ยงภายใต้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน บนอาหาร MS ที่มีน้ าตาล
ซูโครส 90 กรัมต่อลิตร ส่วนการชักน าให้เกิดรากยาวมากที่สุดเมื่อเลี้ยงบนอาหาร MS ที่มี
น้ าตาลซูโครส 60 กรัมต่อลิตร ภายใต้สภาวะท่ีให้แสง 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้น
ของน้ าตาลเป็น 120 กรัมต่อลิตร พบว่า จ านวนยอด ความยาวยอด จ านวน ราก และความยาว
รากลดลง ส าหรับการวางเลี้ยงในท่ีมืด พบว่า มีการแตกยอดน้อยลง ล าต้นเล็กผอมบาง  และไม่
พบการสร้างเหง้าในทุกสภาวะของการเพาะเลี้ยงข่าในหลอดทดลอง  
 จากการเพาะเลี้ยงหน่อกะลาและข่า พบว่าให้ผลแตกต่างกัน เช่น ผลการตอบสนองต่อ
แสง ซึ่งอาจเป็นเพราะความแตกต่างกันของต้นพันธุ์ที่ใช้ ดังนั้น การพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงให้มี
จ านวนเหง้าเพิ่มมากขึ้นอาจท าได้โดยวิธีการอื่น เช่น การเพิ่มปริมาณสารควบคุมการเจริญ 
เติบโต (ฮอร์โมน) ปริมาณแร่ธาตุ หรือส่วนยอดที่น ามาใช้ในการชักน าให้เกิดเหง้า ควรมีขนาดที่
เท่ากัน  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวิธีการชักน าให้เกิดเหง้าท่ีมีขนาดใหญ่ในปริมาณมากของข่า
และหน่อกะลา โดยไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อชนิดต่างๆ จะท าให้ได้ต้นพันธุ์ที่สามารถน าไป
เพาะเลี้ยงโดยการควบคุมสภาวะของการทดลองได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ขึ้นกับสภาพดินฟ้า
อากาศ และยังสามารถท าการขนย้ายได้ง่าย นอกจากนี้ การชักน าให้เกิดเหง้าของหน่อกะลายัง
ไม่เคยมีการรายงานมาก่อน 
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ภาคผนวก 
 

1. การเตรียมสารละลาย  MS stock ความเข้มข้น 10 เท่า (10XMS) 
1.1 ชั่งสารต่างๆ ดังนี้                                         

                   กรัม 
             1) NH4NO3               66.0  
              2) KNO3                          76.0        
   3) CaCl2.2H2O                        17.6  

  4) MgSO4.7H2O              14.8 
  5) KH2PO4                6.8 
6) KI                           0.0332  
7) H3BO3               0.248 
8) MnSO4.H2O                         0.676  
9) ZnSO4.7H2O                         0.344 
10) Na2MoO4.2H2O                          0.01 
11) CuSO4.5H2O               0.001 
12) CoCl2.6H2O               0.001  
13) Glycine               0.08   
14) Nicotinic acid              0.02  
15) Pyridoxine-HCl              0.02 
16) Thiamine-HCl              0.004 
17) Myo-inosital                         4.0  
18) Na2EDTA  2H2O                        1.492  
19)  FeSO47H2O               1.112 

1.2 ละลายสารตัวที่ 1–17 ในน้้ากลั่น (RO) ปริมาตร 3 ลิตร ตามล้าดับ โดยเติมสารทีละ
ชนิดจนละลายหมดทีละชนิด แล้วจึงเติมสารชนิดต่อไป       

1.3 น้า Na2EDTA 2H2O มาละลายแยกในน้้ากลั่น (RO) 20 มิลลิลิตร คนให้สารละลาย
จนหมดแล้วจึงเติม FeSO47H2O ลงไป คนให้สารละลายจนหมด จะได้สารละลายสีเหลือง ไม่มี
ตะกอนของ (Fe-EDTA) 

     1.4 น้าสารละลาย Fe-EDTA มาเทใส่รวมกับสารละลายที่เตรียมไว้ 
     1.5 ปรับปริมาตรเป็น 4 ลิตร 
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     1.6 ตวงสารละลายท่ีได้เก็บเป็น Stock ใส่ถุงซิป ถุงละ 50 และ100 มิลลิลิตร เก็บที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

 
2.  การเตรียม สารละลาย 50 ppm BAP  
 2.1 เตรียมน้้ากลั่น และ ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 1 ลิตร 
 2.2 เติมน้้ากลั่น 300 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตร  
 2.3 ชั่ง BAP 50 มิลลิกรัม ละลายใน Ethanol 95% (Analytical Grade)  
                    2 มิลลิลิตร จนละลายหมด 

 2.4 เทสารละลายท่ีได้ใส่ขวดวัดปริมาตร แล้วท้าการปรับปริมาตรให้เป็น 1 ลิตร  
ด้วยน้้ากลั่น 
 

3.  การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
              3.1 น้า MS stock 100 มิลลิลิตรท่ีแช่แข็งไว้ มาละลายในน้้ากลั่น ปริมาตร 700 
มิลลิลิตร  
          3.2 เติมน้้าตาล 30 กรัม (อาจใช้มากกว่าได้) คนให้น้้าตาลละลายจนหมด 
          3.3 หากต้องการเติมฮอร์โมน ให้เติมลงไปตามปริมาตรท่ีต้องการ  
         3.4 ปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร 
          3.5 ปรับ pH เป็น 5.7- 5.75 ด้วย KOH หรือ HCl 
          3.6 ให้ความร้อนจนเดือด จากนั้นค่อยๆ เติม Agar 70.2 กรัม (แล้วแต่ชนิดและ
ยี่ห้อของAgar) รอจนวุ้นนละลายจนใส 
             3.7 ตักอาหารใส่ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ รอให้อาหารแข็งแล้วปิดฝาขวด 
            3.8 น้าขวดที่เติมอาหารแล้วไปนึ่งฆ่าเชื้อในตู้ Autoclave ที่ 121 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 15ปอนด์ / ตารางนิ้ว นาน 15 นาที 
            3.9 น้าอาหารที่ฆ่าเชื้อแล้วออกจากตู้ Autoclave ตั้งไว้รอให้อาหารแข็งตัว แล้วจึง
น้าไปเก็บในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

อาหารที่เตรียมเสร็จแล้วควรท้ิงไว้นาน 1-3 วัน เพื่อดูการปนเปื้อนของอาหารก่อน
น้ามาใช้ และอาหารสามารถเก็บไว้ได้นาน 1 เดือน ในห้องเพาะเลี้ยง 

 
4. การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเปล่ียนถ่ายอาหาร  
           4.1 ใช้ aluminium foil พันปลาย Forceps แต่ละด้ามไว้ แล้วบรรจุใส่ถุงร้อนรวมกับ  
ด้ามมีด หลอดทดลอง (ใส่ส้าลีไว้ก้นหลอด) ผูกปากถุงให้แน่น 
           4.2 จานเลี้ยงเชื้อให้หงายจานแล้วเรียงกันใส่ถุงร้อน ผูกปากถุงให้แน่น 

www.ssru.ac.th



 

77 
 

         4.3 ผ้าส้าหรับเช็ดพื้นตู้ปลอดเชื้อใส่ถุงร้อน ผูกปากถุงให้แน่น 
         4.4 ท้าการนึ่งฆ่าเชื้อในตู้ Autoclave ที่ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์/ 
ตารางนิ้ว นาน 30 นาที 
 
5. การเตรียมตู้ปลอดเชื้อ  (Laminar Flow) 
         5.1 เปิดตู้และท้าการเช็ดตู้ด้วย Ethanol 70% (ใช้ผ้าสะอาดหรือกระดาษทิชชู่ธรรมดา) 
         5.2 น้าอุปกรณ์ที่ท้าการฆ่าเชื้อไปเตรียมไว้ในตู้ และจัดให้เป็นระเบียบ 
          5.3 ปิดฝาตู้และท้าการเปิด UV นานอย่างน้อย 30 นาที และใช้วัสดุทึบแสงปิดด้านหน้า
ของตู้ไว้เพื่อกันอันตรายจากรังสี 
          5.4 เปิด Blower และท้าการเช็ดพื้นของตู้อีกครั้งด้วย Ethanol 70% (ใช้ผ้าที่ท้าการฆ่า
เชื้อแล้ว) 
          5.5 ควรล้างมือให้สะอาดก่อนท้างานในตู้ปลอดเชื้อ และ วัสดุหรืออุปกรณ์รวมท้ังมือควร
สเปรย์ฆ่าเชื้อด้วย Ethanol 70% ทุกครั้ง ก่อนน้าเข้าตู้ปลอดเชื้อ 
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