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บทคัดยอ 

 การเพาะเล้ียงยอดมะเมาดง (Antidesma bunius (L.) Spreng. var. bunius) ในสภาพปลอดเช้ือ มี

วัตถุประสงคในการศึกษาวิธีการฟอกฆาเช้ือบริเวณผิว การชักนําใหเพิ่มจํานวนและความยาวยอดที่เพาะเล้ียงบน

สูตรอาหาร Murashige and Skoog (MS) และ Woody Plant Medium (WPM) ที่เติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโต คือ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีน (6-BAP) ความเขมขน 0 1 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร และศึกษาการชักนํา

ใหยอดเกิดรากในสูตรอาหาร WPM ที่มีความเขมขนของธาตุอาหาร 1  1/2 และ 1/4 เทา  พบวาการนํายอดของ

มะเมาดงฟอกฆาเช้ือโดยไมตัดยอดออกจากตนดวยการโนมยอดออนลงแชเอธิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต เปน

เวลา 1 นาที แลวจึงตัดยอดมะเมาดงแชในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทเขมขน 2.4 เปอรเซ็นต เปนเวลา  

10 นาที และยายลงแชสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทเขมขน 1.2 เปอรเซ็นตเปนเวลา 10 นาที มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการฟอกฆาเช้ือ ทําใหยอดมะเมาดงมีการปนเปอนและไมรอดชีวิตต่ําสุด (16.67 เปอรเซ็นต) และมีการ

ปลอดเช้ือและรอดชีวิตสูงสุด (83.33 เปอรเซ็นต) ทําการเพาะเล้ียงยอดมะเมาดงเปนเวลา 8 สัปดาหบนสูตรอาหาร 

MS ที่เติม 6-BAP ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาสามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดเฉล่ียสูงสุด 2.7 ยอด  

มีความยาวเฉล่ีย 2.85 เซนติเมตร สวนการเพาะเล้ียงยอดมะเมาดงบนสูตรอาหาร WPM ที่เติม 6-BAP ที่ระดับ

ความเขมขน 1 และ 3 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดเฉล่ียสูงสุด 2.9 ยอด (ความยาวยอดเฉล่ีย 

2.76 เซนติเมตร) และ 2.3 ยอด (ความยาวยอดเฉล่ีย 2.52 เซนติเมตร) ตามลําดับ การนํายอดมะเมาดงมาชักนําให

เกิดรากในสภาพปลอดเช้ือเปนเวลา 8 สัปดาห พบวาสูตรอาหาร WPM ที่ความเขมขนธาตุอาหาร 1 และ 1/4 เทา 

สามารถชักนําใหเกิดรากสูงสุดเทากัน (10 เปอรเซ็นต) 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to investigate the most effective methods for surface-

sterilization of shoot explants and the most suitable media for in vitro induction of shoot 

multiplication and promotion of shoot growth of Mamao Dong (Antidesma bunius (L.) Spreng. 

var. bunius). The media used for shoot multiplication included Murashige and Skoog (MS) and 

Woody Plant Medium (WPM) supplemented with 0, 1, 3 and 5 mg/l 6-Benzylaminopurine (6-

BAP). For induction of roots, full-, half- and quarter-strength WPM (WPM, ½ WPM and ¼ WPM) 

were tested. The most effective method for sterilizing the shoots was to soak the intact shoots 

for 1 minute in 70% (v/v) ethyl alcohol before cutting the shoots from the stem followed by 

soaking in 2.4% sodium hypochlorite for 10 minutes and finally in 1.2% (v/v) sodium 

hypochlorite for another 10 minutes. This sterilization process resulted in the highest percentage 

of shoot explants which were uncontaminated and survived (83.33%). Culture of shoots in MS 

containing 1 mg/l 6-BAP for 8 weeks produced maximum average number of shoots (2.7) which 

were 2.85 cm long on average. WPM supplemented with 1 and 3 mg/l were suitable for shoot 

induction and growth producing the maximum of 2.9 shoots (2.76 cm long) and 2.3 shoots (2.52 

cm long), respectively. Culturing the shoots in full-strength and ¼ strength WPM for 8 weeks 

produced highest percentage of root induction (10%). 

 

คําสําคัญ: มะเมาดง  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช  6-เบนซิลอะมิโนพิวรีน  สูตรอาหาร MS  สูตรอาหาร WPM 

Keywords: Antidesma bunius, Plant tissue culture, 6-Benzylaminopurine, MS medium, WPM 

medium 

 

บทนํา 

มะเมาดงเปนไมยืนตนไมผลัดใบที่จัดอยูใน

ว ง ศ  Euphorbiaceae  มี ช่ื อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ว า 

Antidesma bunius (L.) Spreng. var. bunius 

(Chayamarit and Van Welzen, 2005) ผลมะเมาดง

มีสารแอนโทไซยานิน  ซ่ึงจัดเปนสารฟลาโวนอยด  

มีบทบาทในการปองกันโรคหลายชนิด ไดแก โรคมะเร็ง 

โรคหลอดเลือดและหัวใจ (Miguel, 2011) รวมทั้งเสน

เลือดในสมองอุดตัน (มนตรี, 2552) นิยมนําผลมะเมา

ด ง มา แ ปร รู ป เ ป น ผ ลิ ต ภัณ ฑ ต า ง  ๆ  ใ น ร ะ ดั บ

อุตสาหกรรม ไดแก ไวน แยม นํ้าผลไมเขมขน นํ้าผลไม

พรอมดื่ม เยลล่ี มะเมาผง และมะเมากวน สําหรับใบ

สามารถนํามารับประทานเปนผักและทําเปนยา

สมุนไพรแผนโบราณ สวนสารสกัดจากรากมะเมาดงมี

รายงานวาสามารถใชในการยับยั้งมะเร็งที่ลําไสใหญได 

(Pan et al., 2011) ดังน้ันมะเมาดงจึงเปนพืชที่มีคุณคา

ท า ง โ ภ ช น า ก า ร  ซ่ึ ง น อ ก จ า ก จ ะ มี ก า ร นํ า ผ ล 

มะเมาดงมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมบริโภค

ของคนภายในประเทศแลว ยังเปนสินคาไทยที่มีการ

สงออกตางประเทศ ดวยเหตุน้ีผลของมะเมาดงจึงเปน

วัตถุดิบที่ไมเพียงพอตอความตองการทําใหมีราคาสูงขึ้น 

ดัง น้ันการขยายพันธุมะเมาดงเพื่อให มีปริมาณที่
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เพียงพอตอความตองการจึงเปนส่ิงที่ มีความจําเปน

อย า งยิ่ ง  และจากการที่ พื ช ส กุ ลมะ เ ม า มีค วาม

หลากหลายทางพันธุกรรมสูง (กาญจนาและคณะ , 

2548) รวมทั้งเปนพืชที่มีตนแยกเพศ คือ ตนเพศผูและ

ตนเพศเมีย (Chayamarit and Van Welzen, 2005) 

ดังน้ันหากขยายพันธุโดยใชเมล็ดทําใหเกิดความผันแปร

ทางพันธุกรรมสูง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนอาจไมดีเหมือนตน

ดั้งเดิม และเกิดปญหาเรื่องเพศของตนท่ีปลูกจากเมล็ด 

ซ่ึงหากปลูกแลวไดเปนตนเพศเมียก็สามารถใหผลผลิต

ได แตถาไดตนเพศผูจะไมสามารถใหผลผลิตได ทําให

เสียแรงงาน เวลา และคาใชจายในการปลูก 
การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อยอดมะเมาดงของตน

เพศเมียสําหรับขยายพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนตนเพศเมีย 

ซ่ึงสามารถใหผลมะเมาได โดยพืชตนใหมที่เกิดขึ้นมี

ลักษณะพันธุกรรมเหมือนตนแมทุกประการทําใหไดผล

ผลิตสมํ่าเสมอกันทุกตน และสามารถเพิ่มจํานวนตนใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งมีความแข็งแรงปลอดโรค

และแมลงตาง  ๆ หากมีการศึกษาความเขมขนที่

เหมาะสมของ 6-BAP ท่ีเติมลงในสูตรอาหารตาง ๆ ใน

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมะเมาดง จึงไมเพียงเปนแนวทาง

ในการขยายพันธุเพื่อใหเพียงพอตอความตองการใน

การผลิตตนมะเมาดงเพื่อนําผลมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

ตาง ๆ ทางอุตสาหกรรมเทาน้ัน แตยังสามารถใชเปน

แนวทางในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมะเมาดงเพื่อผลิตสาร

ที่ใชประโยชนเปนสมุนไพรทางการแพทยท่ีสําคัญ เชน 

สารตานอนุมูลอิสระ สารตานมะเร็ง และสารกระตุน

ภู มิคุ มกัน และยั งใช เป นแนวทางในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช หรือการนําเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ

มาใชรวมกับวิธีการปรับปรุงพันธุพืชตาง ๆ เพื่อพัฒนา

มะเมาดงใหเปนพืชที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจตอไป 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบการฟอกฆาเช้ือจุลินทรีย

ดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทที่เหมาะสมตอ

ยอดมะเมาดง 

 2. เพื่อศึกษาสูตรอาหาร MS และ WPM ที่

เติม  6-BAP  ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยอด

มะเมาดง 

3. เพื่อศึกษาสูตรอาหาร WPM ที่มีความ

เขมขนของธาตุอาหารที่เหมาะสมตอการชักนําใหยอด

มะเมาดงเกิดรากในสภาพปลอดเช้ือ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การตรวจสอบความถูกตองของชนิดมะเมาดง 

 เก็บตัวอยางมะเมาดงบริเวณบานหวยยาง 

ตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด

สกลนคร ซ่ึงกําลังออกดอกและผลออน โดยเก็บทั้งใบ 

ดอกและผลออนมาจัดทําตัวอยางอัดแหง นอกจากน้ียัง

มีการเก็บดอกของมะเมาดงมาดอง จากน้ันนําตัวอยาง

พืชสงไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองชนิดพืช 

ณ สํานักงานหอพรรณไม สํานักวิจัยการอนุรักษปาไม

และพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการฟอกฆาเช้ือจุลินทรียดวย

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีเหมาะสมตอยอด

มะเมาดง 

 นํายอดมะเมาดงที่ประกอบดวยตายอดและ

ตาขางซ่ึงไดจากตนเพศเมียโดยวิธีการทาบก่ิงมาฟอก 

ฆาเช้ือจุลินทรียที่ผิวดวยการโนมยอดออนมะเมาดงลง

แชในเอธิลแอลกอฮอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต เปน

ระยะเวลา 1 นาที แลวจึงตัดยอดลงแชในสารละลาย

โซเดียมไฮโปคลอไรท (%v/v) ความเขมขนระดับตาง ๆ 

ที่เติมทวีน 20 จํานวน 2-3 หยด ซ่ึงเริ่มตั้งแตขั้นตอนน้ี

ทําในสภาพปลอดเช้ือภายในตูถายเน้ือเยื่อ จากน้ันลาง
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ดวยนํ้ากล่ันผานการฆาเช้ือแลว 3 ครั้ง ตัดโคนยอดและ

ใบที่เกิดการชํ้าเสียหายจากการฟอกทิ้งไป แลวจึงนํา

ยอดยาว 5 เซนติเมตรมาเพาะเล้ียงในสูตรอาหาร MS 

ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เติมนํ้าตาลซูโครส

ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต ปรับความเปนกรด-เบส

เทากับ 5.6 และเติมวุน 7 กรัมตอลิตร แลวน่ึงฆาเช้ือ 

จุลินทรียดวยหมอหน่ึงความดันไอนํ้าที่อุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส เปนเวลา  15 นาที โดยเพาะเล้ียงใน

สรูปที่ไดรับแสง  16 ช่ัวโมงตอวัน ความเขมแสง 1,000 

ลักซ ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ทําการเพาะเล้ียง

เปนเวลา 4 สัปดาห ศึกษาเปรียบเทียบการฟอกฆา

เช้ือจุลินทรียที่ผิวของยอดมะเมาดง 4 วิธี ๆ ละ 20 ซํ้า 

(ตารางที่ 1) 

3. ศึกษาสูตรอาหาร MS และ WPM ท่ีเติม 6-BAP ท่ี

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยอดมะเมาดง 

 3.1 สูตรอาหาร  MS (Murashige and 

Skoog, 1962) 

 นํายอดมะเมาดงที่ประกอบดวยตายอดและ

ตาขางที่ผานการฟอกฆาเช้ือมาเพาะเล้ียงในสูตรอาหาร 

MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเปนเวลา 8 

สัปดาห แลวเลือกยอดท่ีมีลักษณะแข็งแรง และขนาด

ใหญ ตัดใหมีความยาว  2 เซนติเมตร มาเพาะเล้ียง

เปรียบเทียบสูตรอาหาร MS ที่ เติม 6-BAP ความ

เขมขน 0 1 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร ที่เติมนํ้าตาล

ซูโครสความเขมขน 3 เปอรเซ็นต ปรับความเปนกรด-

เบสเทากับ 5.6 และเติมวุน 7 กรัมตอลิตร แลวนําไป 

น่ึงฆาเ ช้ือจุลินทรียดวยหมอหน่ึงความดันไอนํ้าที่

อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที โดย

เพาะเล้ียงในสรูปที่ไดรับแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน ความ

เขมแสง 1,000 ลักซ ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด  (completely 

randomized design, CRD) และเปรียบเทียบคาเฉล่ีย

โดยวิธี Duncan's new multiple range test 

(DMRT) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต การ

ทดลองแบงออกเปน 4 ส่ิงทดลอง โดยแตละส่ิงทดลอง

ทําการทดลอง 10 ซํ้า ดังน้ี ส่ิงทดลองที่ 1 สูตรอาหาร 

MS ที่เติม 6-BAP ความเขมขน 0 มิลลิกรัมตอลิตร 

(กลุมควบคุม),  ส่ิงทดลองที่ 2 สูตรอาหาร MS ที่เติม 

6-BAP ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร, ส่ิงทดลองที่ 3 

สูตรอาหาร MS ที่เติม 6-BAP ความเขมขน 3 มิลลิกรัม

ตอลิตร  และส่ิงทดลองที่ 4  สูตรอาหาร  MS  ที่เติม 

6-BAP ความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร เพาะเล้ียงเปน

เวลา 8 สัปดาห ศึกษาการเพิ่มจํานวนยอดและความ

ยาวยอด 
 

ตารางท่ี 1 วิธีการฟอกฆาเช้ือจุลินทรียที่ผิวของยอดมะเมาดง 

วิธีการ EtOH (%) เวลา (นาท)ี NaOCl (%) เวลา (นาท)ี NaOCl (%) เวลา (นาท)ี 

1 70 1 1.2 10 - - 

2 70 1 1.2 10 1.2 10 

3 70 1 1.8 10 1.2 10 

4 70 1 2.4 10 1.2 10 
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3.2 สูตรอาหาร WPM (Lloyd and 

McCown, 1980) 

 นํายอดมะเมาดงที่ไดจากการเพาะเล้ียงบน

สูตรอาหาร  MS ที่ ไม มีการ เติ มสารควบคุมการ

เจริญเติบโตเปนเวลา 8 สัปดาห โดยทําการคัดยอดที่มี

ความแข็งแรงและตัดใหมีความยาว 2 เซนติเมตร มา

เพาะเล้ียงเปรียบเทียบสูตรอาหาร WPM ที่เติม 6-BAP 

ที่มีความเขมขน 0 1 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร ที่เติม

นํ้าตาลซูโครสความเขมขน 2 เปอรเซ็นต ปรับความเปน

กรด-เบสเทากับ 5.6 และเติมวุน 6.5 กรัมตอลิตร แลว

น่ึงฆาเ ช้ือจุลินทรียดวยหมอหน่ึงความดันไอนํ้าที่

อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที โดย

เพาะเล้ียงสรูปที่ไดรับแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน ความเขม

แสง 1,000 ลักซ ที่ อุณหภูมิ  25±2 องศาเซลเซียส   

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด และเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียโดยวิธี Duncan's new multiple range test 

ที่ระดับความเช่ือม่ัน 99 เปอรเซ็นต การทดลองแบง

ออกเปน 4 ส่ิงทดลอง โดยแตละส่ิงทดลองทําการ

ทดลอง 10 ซํ้า ดังน้ี ส่ิงทดลองที่ 1 สูตรอาหาร WPM 

ที่เติม 6-BAP ที่ระดับความเขมขน 0 มิลลิกรัมตอลิตร 

(กลุมควบคุม), ส่ิงทดลองที่ 2 สูตรอาหาร WPM ที่เติม 

6-BAP ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร, ส่ิงทดลองที่ 3 

สูตรอาหาร  WPM ที่ เ ติ ม  6-BAP ความเขมขน  3 

มิลลิกรัมตอลิตร และส่ิงทดลองที่ 4 สูตรอาหาร WPM 

ที่ เ ติ ม  6-BAP ความเ ข มข น  5 มิล ลิกรั มต อ ลิต ร 

เพาะเล้ียงเปนเวลา 8 สัปดาห ศึกษาการเพิ่มจํานวน

ยอดและความยาวยอด 

4. ศึกษาสูตรอาหาร WPM ท่ีมีความเขมขนของธาตุ

อาหารท่ีเหมาะสมตอการชักนํายอดมะเมาดงเกิดราก

ในสภาพปลอดเช้ือ 

 นํายอดมะเมาดงมาชักนําใหเกิดราก ผูวิจัยได

เลือกศึกษาเฉพาะสูตรอาหาร WPM โดยนํายอดของ 

มะเมาดงที่ไดจากการทดลองเพิ่มปริมาณยอดในสภาพ

ปลอดเช้ือมาเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร WPM เปนเวลา 

4 สัปดาห แลวจึงนํามาเพาะเล้ียงบนสูตรอาหารที่มี

ความเขมขนของธาตุอาหารระดับตาง ๆ คือ WPM,  

½ WPM แ ล ะ ¼ WPM ที่ เ ติ ม นํ้ า ต า ล ซู โ ค ร ส  2 

เปอรเซ็นต ปรับความเปนกรด-เบสเทากับ 5.6 และเติม

วุน 6.5 กรัมตอลิตร แลวนําไปน่ึงฆาเช้ือโดยใชหมอน่ึง

ความดันไอนํ้าที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

15 นาที โดยเพาะเล้ียงในสรูปที่ไดรับแสง 16 ช่ัวโมงตอ

วัน ความเขมแสง 1,000 ลักซ ที่อุณหภูมิ 25±2 องศา

เซลเซียส ทําการเพาะเล้ียงเปนเวลา 8 สัปดาห แลว

เปรียบเทียบผลของสูตรอาหารที่มีความเขมขนของธาตุ

อาหารระดับตาง ๆ ตอเปอรเซ็นตการเกิดรากมะเมาดง 

 

ผลการวิจัย 

1. การตรวจสอบความถูกตองของชนิดมะเมาดง 

 จากการตรวจสอบความถูกตองของชนิดพืช

โดยผูเช่ียวชาญ พบวาตัวอยางพืชที่ศึกษามีช่ือไทยวา 

มะเมาดง และมีช่ือวิทยาศาสตรวา A. bunius (L.) 

Spreng. var. bunius (Chayamarit and Van 

Welzen, 2005) ซ่ึงตรงกับตัวอยางมะเมาดงอัดแหง

ของสํานักงานหอพรรณไมหมายเลข BKF No. 121721 

และ SN 118049 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการฟอกฆาเช้ือจุลินทรียดวย

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีเหมาะสมตอยอด

มะเมาดง 

 ทําการตัดยอดมะเมาดงทิ้งเพื่อใหเกิดการงอก

ยอดใหมขึ้น ซ่ึงใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห จะไดสวน

ของยอดมะเม าดงที่ เหมาะ สําหรับ นํามาฟอกฆ า

เ ช้ือจุลินทรีย  โดยคัดเ ลือกยอดที่ มีความแข็งแรง

ปราศจากโรคและการกัดแทะของแมลงมาฟอก 

ฆาเช้ือจุลินทรียดวยเอธิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 

เปนเวลา 1 นาที แลวยายลงแชในสารละลายโซเดียม-

ไฮโปคลอไรทเขมขน 2.4 และ 1.2 เปอรเซ็นต ที่ระดับ
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ความเขมขนละ 10 นาที พบวาเกิดการปลอดเช้ือและ

รอดชีวิตสูงสุด คือ 83.33 เปอรเซ็นต (การปนเปอน

และไมรอดชีวิตเทากับ 16.67 เปอรเซ็นต) สําหรับ

วิธีการแชยอดพืชในเอธิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 

เปนเวลา 1 นาที แลวยายลงแชในสารละลายโซเดียม-

ไฮโปคลอไรทความเขมขนละ 10 นาที คือ 1.8 และ 

1.2, 1.2 และ 1.2, และ 1.2 เปอรเซ็นตเพียงครั้งเดียว 

พบวามีเปอรเซ็นตการปลอดเช้ือและรอดชีวิตตอการ

ปนเปอนและไมรอดชีวิตอัตราสวนเทากับ 46.66:53.34 

33.33:66.67 และ 0:100 ตามลําดับ เม่ือเพาะเล้ียง

เปนเวลา 4 สัปดาห (ตารางที่ 2) 

3. ศึกษาสูตรอาหาร MS และ WPM ท่ีเติม 6-BAP ท่ี

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยอดมะเมาดง 

 3.1 สูตรอาหาร MS 

 จากการศึกษาสูตรอาหาร MS ที่เติม 6-BAP 

ที่เหมาะสมตอการชักนําใหเพิ่มจํานวนยอดมะเมาดง

สูงสุด คือ สูตรอาหาร MS ที่เติม 6-BAP ที่ระดับความ

เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเพิ่มจํานวน

ยอดเฉล่ีย 2.7±0.82 ยอด และมีความยาวยอดเฉล่ีย 

2.85±0.53 เซนติเมตร รองลงมาคือ สูตรอาหาร MS ที่

เติม 6-BAP เขมขน 3 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนํา

ใหเกิดจํานวนยอดเฉล่ีย 1.9±0.57 ยอด และมีความ

ยาวยอดเฉล่ีย 2.70±0.42 เซนติเมตร สําหรับสูตร

อาหาร MS ที่เติม 6-BAP ที่ระดับความเขมขน 0 และ 

5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาไมสามารถชักนําใหเพิ่ม

จํานวนยอดขึ้นได คือ มีจํานวน 1 ยอดเทาเดิม โดยมี

ความยาวยอดเฉล่ีย 3.32±0.61 และ 3.25±0.54 

เซนติเมตร ตามลําดับ   เม่ือเพาะเล้ียงเปนเวลา 8 

สัปดาห (ตารางที่ 3 และรูปที่ 1 A-E) 

 3.2 สูตรอาหาร WPM 

 จากการศึ กษา สูตรอาหาร  WPM ที่ เ ติ ม  

6-BAP ที่เหมาะสมตอการชักนําใหเพิ่มจํานวนยอดของ

มะเมาดงสูงสุด คือ เติม 6-BAP เขมขน 1 และ 3 

มิลลิกรัมตอลิตร โดยสามารถชักนําใหเพิ่มจํานวนยอด

เฉล่ีย 2.9±0.99  (ความยาวยอดเฉล่ีย 2.76±0.62 

เซนติเมตร) และ 2.3±0.82 ยอด (ความยาวยอดเฉล่ีย 

2.52±0.86 เซนติเมตร) ตามลําดับ สวนสูตรอาหาร 

WPM ที่เติม 6-BAP ความเขมขน 0 และ 5 มิลลิกรัม

ตอลิตร ไมสามารถชักนําใหเกิดยอดเพิ่มขึ้นได คือ มี

จํานวน 1 ยอดเทาเดิม โดยมีความยาวยอดเฉล่ีย 

3.95±0.55 และ 3.15±0.71  เซนติเมตร ตามลําดับ 

เม่ือเพาะเล้ียงเปนเวลา 8 สัปดาห (ตารางที่ 4  และรูป

ที่ 1 F-J) 

 

ตารางท่ี 2 การปนเปอนและไมรอดชีวิต และการปลอดเช้ือและรอดชีวิตยอดมะเมาดงที่ฟอกฆาเช้ือจุลินทรียดวย

วิธีการตาง ๆ 

วิธีการ สารเคม ี
เปอรเซน็ต 

ปนเปอนและไมรอดชีวติ ปลอดเชื้อและรอดชีวติ 

1 70 % EtOH +1.2% NaOCl 100.00 0.00 

2 70 % EtOH +1.2% NaOCl+1.2% NaOCl 66.67 33.33 

3 70 % EtOH +1.8% NaOCl+1.2% NaOCl 53.34 46.66 

4 70 % EtOH +2.4% NaOCl+1.2% NaOCl 16.67 83.33 
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ตารางท่ี 3 สูตรอาหาร MS ที่เติม 6-BAP ระดับตาง ๆ ที่มีผลตอการเกิดยอดมะเมาดงเม่ือเพาะเล้ียง 8 สัปดาห 
ความเขมขน 6-BAP (มิลลกิรัมตอลติร) จาํนวนยอดเฉลี่ย (ยอด) ความยาวยอดเฉลี่ย (เซนติเมตร) 

0 1.0 ± 0.00c  3.32±0.61a 

1 2.7 ± 0.82a 2.85±0.53ab 

3 1.9 ± 0.57b 2.70±0.42b 

5 1.0 ± 0.00c 3.25±0.54a 

หมายเหตุ: ตัวเลข (คาเฉลี่ย±SD.) ที่ยกกําลังตัวอักษรตางกันแนวตั้ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
 

ตารางท่ี 4 สูตรอาหาร WPM ที่เติม 6-BAP ระดับตาง ๆ ที่มีผลตอการเกิดยอดมะเมาดงเม่ือเพาะเล้ียง 8 สัปดาห 

ความเขมขน 6-BAP (มิลลิกรัมตอลิตร) จํานวนยอดเฉลี่ย (ยอด) ความยาวยอดเฉลีย่ (เซนติเมตร) 

0 1.0 ± 0.00b  3.95±0.55a 

1 2.9 ± 0.99a 2.76±0.62b 

3 2.3 ± 0.82 a 2.52±0.86b 

5 1.0 ± 0.00b 3.15±0.71 ab 

หมายเหตุ: ตัวเลข (คาเฉลี่ย±SD.) ที่ยกกําลังตัวอักษรตางกันแนวตั้งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<.01) 
 

        
 

 
 

  
 

รูปท่ี 1 จํานวนยอดมะเมาดงที่เพาะเล้ียงในสูตรอาหาร MS และ WPM ที่เติม 6-BAP ความเขมขนระดับตาง ๆ; 

A-E สูตร MS เติม 6-BAP, 0 มิลลิกรัมตอลิตร (A), 1 มิลลิกรัมตอลิตร (B และ C), 3 มิลลิกรัมตอลิตร (D) 

และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร (E) F-J สูตร WPM เติม 6-BAP, 0 มิลลิกรัมตอลิตร (F), 1 มิลลิกรัมตอลิตร (G 

และ H), 3 มิลลิกรัมตอลิตร (I) และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร (J) 
 

A 

E 

D C B 

F 

J I 

H G 
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4. ศึกษาสูตรอาหาร WPM ท่ีมีความเขมขนของธาตุ

อาหารท่ีเหมาะสมตอการชักนํายอดมะเมาดงเกิดราก

ในสภาพปลอดเช้ือ 

จากการศึกษาสูตรอาหารที่มีความเขมขนของ

ธาตุอาหาร คือ WPM, ½ WPM, และ ¼ WPM เพื่อชัก

นําใหเกิดราก เปนเวลา 8 สัปดาห โดยเพาะเล้ียงยอด

มะเมาดงเพียง 1 ยอดตอขวด พบวาสูตรอาหาร WPM 

และ ¼ WPM สามารถชักนําใหเกิดราก 1 ราก และ

เกิดรากสูงสุด 10 เปอรเซ็นต เทากัน สวนยอดมะเมาดง

ที่เพาะเล้ียงในสูตรอาหาร ½ WPM พบวาเกิดแคลลัส

ตรงโคนยอดและไมสามารถชักนําใหเกิดรากได (รูปที่ 

2)

 
รูปท่ี 2 การเกิดรากของยอดมะเมาดงที่เพาะเล้ียงในสูตรอาหาร WPM (A), ½ WPM (B) และ ¼ WPM (C) 

 

วิจารณผลการทดลอง 

1. การตรวจสอบความถูกตองของชนิดมะเมาดง 

 การเรียกช่ือชนิดของพันธุพืชมีความแตกตาง

กันไปแตละทองถิ่น โดยพืชชนิดเดียวกันอาจมีช่ือเรียก

ที่แตกตางกัน ดังน้ันการใช ช่ือวิทยาศาสตรในการ

จําแนกชนิดจึงมีความสําคัญ เน่ืองจากเปนช่ือท่ีมีความ

เปนสากลสําหรับใชเรียกช่ือส่ิงมีชีวิตชนิดตาง ๆ อยาง

เปนทางการ (กนกอร, 2547) และมีการเก็บตัวอยางก่ิง

มะเมาดง มาอัดแหงและดอง สําหรับการอัดแหงจะเก็บ

ก่ิงมะเมาดงที่มีความสมบูรณ โดยประกอบดวยใบ ดอก

และผล เน่ืองจากเปนสวนที่สําคัญของพืชในการจําแนก

ความแตกตางของพืชแตละชนิดไดอยางถูกตอง ซ่ึง

สอดคลองกับ สุรางคและคณะ (2553) รายงานการเก็บ

ตัวอยางพืชสมบูรณที่สุดจะมีการเก็บท้ัง ใบ ดอก และ

ผลใหครบ เพื่ อสะดวกในการตรวจ วิเคราะห ช่ื อ

วิทยาศาสตร และพบวาตัวอยางท่ีศึกษา คือ มะเมาดง 

มี ช่ือวิทยาศาสตรว า A. bunius (L.) Spreng. var. 

bunius (Chayamarit and Van Welzen, 2005) 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการฟอกฆาเช้ือจุลินทรียดวย

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีเหมาะสมตอยอด

มะเมาดง 

 การฟอกฆาเช้ือจุลินทรียที่ผิวของช้ินสวนพืช 

เปนปจจัยแรกที่มีความสําคัญตอความสําเร็จในการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช การแชเอธิลแอลกอฮอล 70 

เปอรเซ็นตรวมกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทที่มี

ความเขมขน 1.2-2.4 เปอรเซ็นต สามารถชวยใหการ

ฆาเช้ือจุลินทรียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ 

Kaewkla and Christopher (2010) รายงานวามีการ

นําเอธิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต มาฟอกฆาเช้ือก่ิง 

ยูคาลิปตัส (Eucalyptus microcarpa) รวมกับ

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทที่มีระดับความเขมขน 

6 เปอรเซ็นต นอกจากน้ีมีการใชสารละลายโซเดียม- 

ไบคารบอเนตเขมขน 10 เปอรเซ็นตฆาเช้ือรวมดวย

อยางมีประสิทธิภาพ และพบวาการนําช้ินสวนพืชมาแช

ในเอธิลแอลกอฮอลเปนเวลา 1-3 นาที แลวจึงยายลง

แชในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทมักใชกับพืชที่มีไข 

A B C 
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(ศิริวรรณ, 2542) ซ่ึงสังเกตพบวาผิวใบมะเมาดงมีความ

มัน เน่ืองจากมีไขเคลือบที่ผิวใบ 

3. ศึกษาสูตรอาหาร MS และ WPM ท่ีเติม 6-BAP ท่ี

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยอดมะเมาดง 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเล้ียงยอด

มะเมาดงในสูตรอาหาร MS และ WPM พบวาเ ม่ือ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยการทดลองแบบ factorial 

ที่วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยมีตัวแปรอิสระ 2 

ตัว คือ สูตรอาหาร (MS และ WPM) และ 6-BAP ที่มี

ความเขมขนระดับตาง ๆ (0 1 3 และ 5) เม่ือวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติพบวาเกิดปฏิสัมพันธ (interaction) กัน 

จึงไมสามารถนําสูตรอาหาร  MS และ  WPM มา

เปรียบเทียบกันได ดังน้ันจึงแยกศึกษาสูตรอาหารแตละ

สูตรที่เติม 6-BAP แตละระดับความเขมขนตอการชัก

นําใหเกิดการเพิ่มจํานวนยอดพืช และพบวาเม่ือเติม 6-

BAP ความเขมขน 1-3 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนํา

ใหเกิดยอดเพิ่มขึ้นในสูตรอาหารทั้งสองสูตร โดยสูตร

อาหาร MS เกิดยอด 1.9-2.7 ยอด สวนสูตรอาหาร 

WPM เกิดยอด 2.3-2.9 ยอด ในขณะที่ วราพรและ

คณะ (2549) ศึกษาการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเมาหลวง 

(Antidesma punticulatum Miq.) ในสภาพปลอด

เช้ือ พบวาสูตรอาหาร MS ที่เติม 6-BAP ความเขมขน 

3-5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําแตละตาใหเกิดยอด 

4.6-5.6 ยอด เน่ืองจาก 6-BAP เปนสารควบคุมการ

เจริญเติบโตกลุมไซโตไคนินสามารถกระตุนใหพืชเกิด

การแบงเซลลรางกาย (รังสฤษดิ์, 2541) ทําใหมีการ

พัฒนาของเน้ือเยื่อพืชไปเปนตาจํานวนมาก สงผลให

เกิดการเพิ่มจํานวนยอดอยางรวดเร็ว (มานี, 2550) 

และสอดคลองกับ สุภาพรและคณะ (2551) เพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อสวนของขอโมกราชินี (Wrightia sirikitiae D.J. 

Middleton & Santisuk) พบวาสูตรอาหาร WPM ที่

เติม 6-BAP เขมขน 0-20 ไมโครโมลาร สามารถชักนํา

ให เ กิ ดการ เพิ่ ม จํ านวนยอด ได  แต แตกต าง กับ 

Gadidasu et al. (2011) ศึกษาการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ

ขอย (Streblus asper Lour.) พบวาการเพาะเล้ียงตา

ขางที่เจริญเต็มที่แลวในสูตรอาหาร MS ที่เติมไซโต- 

ไคนินเพียงชนิดเดียวไมสามารถทําใหตาขางขอยเจริญ

พัฒนาเปนยอดได สวนสูตรอาหารที่เติมไซโตไคนินรวม

กัน 2 ชนิด คือ 6-BAP ความเขมขน 4.44 ไมโครโมลาร 

และ KN (kinetin) ความเขมขน 4.60 ไมโครโมลาร 

เปนสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเพิ่มจํานวนยอดของ

ขอย นอกจากน้ีการเพาะเล้ียงยอดมะเมาดงที่เติม 6-

BAP เขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาไมสามารถชักนํา

ใหเกิดยอดได เน่ืองจากความเขมขนสูงเกินไป รวมทั้ง

ตามธรรมชาติก็มีไซโตไคนินอยูภายในพืช จึงทําใหเกิด

การยับยั้งการเกิดยอดใหมได เพราะมีการกระตุน

เอนไซมบางชนิดใหมีการทํางานมากเกินไปจนทําให

เซลลพชืเปนอันตราย (Mok and Mok, 1994) 

4. ศึกษาสูตรอาหาร WPM ท่ีมีความเขมขนของธาตุ

อาหารท่ีเหมาะสมตอการชักนํายอดมะเมาดงเกิดราก

ในสภาพปลอดเช้ือ 

เม่ือพิจารณาจากการชักนําใหเกิดยอดของ 

มะเมาดงทั้งในสูตรอาหาร WPM และ MS ที่เติม 6-

BAP ความเขมขนระดับตาง ๆ มีผลตอการเกิดยอด 

มะเมาดงแตกตางกัน แตก็พบวาสูตรอาหาร MS และ 

WPM  ที่เติม 6-BAP เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร ทําให

เกิดยอดเฉล่ียไดสูงที่สุดเชนกัน ดังน้ี สูตรอาหาร WPM 

ชักนําให เ กิดยอดเฉ ล่ีย 2.9±0.99 ยอด  สวนสูตร

อาหาร MS ชักนําใหเกิดยอดเฉล่ีย 2.7±0.82 ยอด  

แตจากการวิเคราะหทางสถิติ พบวาสูตรอาหาร WPM 

ที่เติม 6-BAP ระดับตาง ๆ ที่ชักนําใหเกิดยอดมีความ

แตกตางกันที่ระดับความเช่ือม่ัน 99 เปอรเซ็นต ซ่ึงสูง

กวาสูตรอาหาร MS ที่เติม 6-BAP เพื่อชักนําใหเกิดยอด

มีความแตกตางกันที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

ดังน้ันจึงเลือกสูตรอาหาร WPM ทําการชักนําใหเกิด

รากตอไปเพียงสูตรเดียว เน่ืองจากเม่ือชักนําใหเกิดยอด
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ดวยสูตรอาหาร WPM ก็ควรชักนําใหเกิดรากในสูตร

อาหาร WPM เชนกัน เพราะไมใหกระทบตอการเจริญ

ของยอดพืชจากการเปล่ียนแปลงสูตรอาหารสูตรอ่ืนที่

แตกตางจากเดิม ดังน้ันจึงชักนําใหเกิดรากดวยสูตร

อาหาร WPM ที่มีความเขมขนธาตุอาหารระดับตาง ๆ

จากการศึกษาพบวาสูตรอาหาร WPM และ ¼ WPM 

สามารถชักนําใหเกิดรากต่ํา อาจเปนผลจากไซโตไคนิน

ที่เติมลงในอาหารเพื่อชักนําใหเพิ่มจํานวนยอด และ

ตามธรรมชาติมีไซโตไคนินที่บริเวณยอดและลําตนพืช 

ซ่ึงเปนสารที่มีผลยับยั้งการเกิดราก ถึงแมวาลดระดับ 

ไซโตไคนินลงโดยยายยอดลงเพาะเล้ียงในสูตรอาหารที่

ไมมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและลดธาตุ

อาหารแลวก็ตาม ดังน้ันจึงควรมีการเติมสารออกซินให

มีอิทธิพลเหนือไซโตไคนินก็จะสามารถชักนําใหเกิดราก

ได (Gaba, 2005) นอกจากน้ีพบวายอดที่นํามาชักนํา

ใหเกิดรากในสูตรอาหาร ½ WPM เกิดแคลลัสตรง

บริเวณโคนยอดทั้งหมดจึงไมมียอดที่สามารถเกิดรากได 

ซ่ึงสอดคลองกับ รังสฤษดิ ์(2541) รายงานวาไมยืนตนท่ี

มีอายุยืนบางชนิดจะเกิดรากยาก เน่ืองจากมักเกิดเปน

แคลลัสกอน ดังน้ันจึงจําเปนตองชักนําใหช้ินสวนพืชท่ี

นํามาเพาะเล้ียงเกิดสภาพในระยะเยาววัย (juvenile) 

กอน โดยการกระตุนดวยฮอรโมน และการเปล่ียน

อาหารที่บอยครั้ง 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. การตรวจสอบความถูกตองของชนิดมะเมาดง 

 จากการตรวจสอบโดยผูเ ช่ียวชาญ พบวา

ตัวอยางที่ศึกษา คือ มะเมาดงโดยมีช่ือวิทยาศาสตรวา 

A. bunius (L.) Spreng. var. bunius 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการฟอกฆาเช้ือจุลินทรียดวย

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีเหมาะสมตอยอด

มะเมาดง 

 การฟอกฆาเช้ือจุลินทรียของยอดมะเมาดง

โดยไมตัดยอดออกจากตนดวยการแชเอธิลแอลกอฮอล 

70 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 นาที แลวตัดยอดมะเมาดง

แชในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทที่มีความเขมขน 

2.4 เปอรเซ็นต เปนเวลา 10 นาที แลวยายแชใน

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทที่มีความเขมขน 1.2 

เปอรเซ็นต เปนเวลา 10 นาที มีประสิทธิภาพสูงสุดใน

การฟอกฆาเช้ือจุลินทรีย คือทําใหเกิดการปลอดเช้ือ

และรอดชีวิตสูงสุดเทากับ 83.33 เปอรเซ็นต 

3. ศึกษาสูตรอาหาร MS และ WPM ท่ีเติม 6-BAP ท่ี

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยอดมะเมาดง 

 การเพาะเล้ียงยอดมะเมาดงบนสูตรอาหาร 

MS ที่เติม 6-BAP ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร 

พบวาสามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดเฉล่ียสูงสุดคือ 

2.7 ยอด มีความยาวเฉล่ีย 2.85 เซนติเมตร สวนสูตร

อาหาร WPM ที่สามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดเฉล่ีย

สูงสุดคือ สูตรอาหารที่เติม 6-BAP ความเขมขน 1 และ 

3 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดเฉล่ีย  

2.9 ยอด (ความยาวยอด 2.76 เซนติเมตร) และ 2.3 

ยอด (ความยาวยอด 2.52 เซนติเมตร) ตามลําดับ 

4. ศึกษาสูตรอาหาร WPM ท่ีมีความเขมขนของธาตุ

อาหารท่ีเหมาะสมตอการชักนํายอดมะเมาดงเกิดราก

ในสภาพปลอดเช้ือ 

 สูตรอาหารที่สามารถชักนําใหยอดมะเมาดง

เกิดรากในสภาพปลอดเช้ือ คือ สูตรอาหาร WPM และ 

¼ WPM พบวาเกิดราก 1 ราก ภายในเวลา 8 สัปดาห 

และ ชักนําให ยอด เ กิดร ากสูง สุด เท า กัน คื อ  10 

เปอรเซ็นต 
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