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บทคัดย่อ 
 ว่านเข้าพรรษามีศักยภาพปลูกเป็นไม้ประดับ ในธรรมชาติพบค่อนข้างน้อย สถานภาพเป็นพืชหายากใน
ประเทศไทย น าว่านเข้าพรรษามาขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง โดยน าต้นอ่อนว่าน
เข้าพรรษาขนาดประมาณ 1 ซม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน (BA, TDZ และ 
Kinetin) ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 มก./ล. ฮอร์โมนกลุ่มออกซิน (IBA, IAA และ NAA) ความ
เข้มข้น 0, 0.1, 0.5 และ 1 มก./ล. และฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน (BA และ TDZ) ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 
และ 5 มก./ล. ร่วมกับฮอร์โมน NAA ความเข้มข้น 1 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อชักน าให้เกิดยอดและราก 
พบว่าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 3 มก./ล. สามารถชักน าให้
เกิดยอดเฉลี่ยมากที่สุด 5.33 ยอด/ช้ินส่วนพืช และต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม  
BA ความเข้มข้น 4 มก./ล ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 1 มก./ล. สามารถชักน าให้เกิดรากเฉลี่ยมากที่สุด 21.50 
ราก/ชิ้นส่วนพืช 
 

ABSTRACT 
 Globba annamensis Gagnep. Has an ornamental potential. It was rarely found in natural 
habitat. The status of this plant is rare species. In vitro propagation of G. annamensis by tissue 
culture technique was investigated. Microshoots of G. annamensis (1 cm in length) were 
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cultured on Murashige and Skoog (MS) (1962) medium supplemented with various 
concentrations (0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 mg/l) of cytokinin hormone (BA, TDZ and Kinetin), 
different concentrations (0, 0.1, 0.5 and 1 mg/l) of auxin hormone (IBA, IAA and NAA), and 0, 0.5, 
1, 2, 3, 4 and 5 mg/l of BA and TDZ in combination with 1 mg/l of NAA for eight weeks to induce 
shoot and root formation. The microshoots of G. annamensis cultured on MS medium 
supplemented with 3 mg/l TDZ produced the maximum number of shoots (5.33 shoots per 
explant) and the maximum number of root was observed in the MS medium supplemented 
with 4 mg/l BA and 1 mg/l NAA (21.50 roots per explant). 
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บทน า 
 ว่านเข้าพรรษา (Globba annamensis 
Gagnep.) (รูปที่ 1) เป็นพืชในสกุลหงส์เหิน (Globba 
L.) เป็นสกุลที่มีความหลายหลากมากเป็นอันดับที่ 3 ใน
พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) (ปิติมา, 2557) พืชวงศ์ขิง
เป็นไม้ล้มลุกอยู่ ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (mono-
cotyledonous plant) ทั่วโลกมีประมาณ 52 สกุล 
1,300 ชนิด ปัจจุบันในประเทศไทยพบพืชวงศ์ขิง
ประมาณ 26 สกุล 300 ชนิด (Larsen and Larsen, 
2006) นิ ย มป ลู กพื ช ว งศ์ ขิ ง ทั้ ง ใ นป ระ เ ทศ แล ะ
ต่างประเทศ ว่านเข้าพรรษามีสถานภาพเป็นพืชหายาก 
พบเฉพาะในป่าเต็งรังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ต่างประเทศพบ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เวียดนาม ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
สิงหาคม (สุรพล , 2554) ว่านเข้าพรรษาเป็นพืช
สมุนไพร และมีศักยภาพใช้ปลูกเป็นไมด้อกไม้ประดบัได้
เนื่องจากใบประดับมีสีแดงและดอกมีสีเหลือง รูปร่าง
ดอกคล้ายนางพญาหงส์  

 พืชสกุลหงส์เหินทั่วโลกพบประมาณ 100 
ชนิด พบในประเทศไทย 40 ชนิด (ปิติมา, 2557) พืช
สกุลหงส์เหินบางชนิดมีหน่อย่อย (bulbils) หรือหัวย่อย
ที่สามารถเจริญไปเป็นต้นใหม่ ดอกเป็นดอกสมบูรณ์
เพศ ดอกและเกสรเพศผู้มีลักษณะสง่างามคล้าย 
หงส์ พืชหลายชนิดในสกุลหงส์เหินเป็นพืชเศรษฐกิจ 
เช่น G. magnifica และ G. winitii เป็นพืชที่มีความ
สวยงาม ทั้งในรูปไม้ตัดดอก และไม้กระถาง มีใบ
ประดับขนาดใหญ่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ สีของ
ใบประดับมีหลายสี ได้แก่ สีขาว เขียว ชมพูอ่อน ชมพู
เข้ม ม่วง ม่วงอ่อน ม่วงเข้ม และแดง เป็นต้น จังหวัด
สระบุรีน าช่อดอก G. winitii มาใช้ประโยชน์ในงานพิธี
ทางศาสนาคือประเพณีตักบาตรดอกไมใ้นวันเข้าพรรษา 
อีกทั้งหลายชนิดที่มีสรรพคุณทางสมุนไพร โดยน าดอก
มาต้มดื่มรักษาวัณโรค (ปรัชญา และคณะ, 2554) 
กระทือ (G. marantina) ใบใช้รักษาอาการปวดหูและ
โรคตา (Reena et al., 2015) จากการรวบรวมเอกสาร
รวมทั้งตรวจสอบสถานภาพพืชกับบัญชีแดงของสหภาพ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for 
Conservation of Nature, IUCN) หรือบัญชีแดง
ประเทศไทย (Thailand Red List) รวมทั้งจากการ
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รายงานของ สุรพล (2554) พบพืชสกุลหงส์เหินหลาย
ชนิดที่จัดเป็นพืชหายากและพืชถิ่นเดียวในประเทศไทย 
ได้แก่ G. flagellaris และ G. laeta และพืชสกุล 
หงส์เหินที่จัดเป็น พืชหายาก ได้แก่ G. annamensis, 
G. fragilis, G. panicoides, G. racemosa และ  
G. winitii 
 เนื่องจากในปัจจุบันว่านเข้าพรรษาถูกคุกคาม
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือมนุษย์ที่ท าให้พื้นที่ป่า
ลดลง และพื้นที่ต่างๆ เช่น ทุ่งนา และพื้นที่บางส่วน
ของถนนถูกท าลายและในธรรมชาติว่านเข้าพรรษามี
จ านวนค่อนข้างน้อย โดยทั่วไปว่านเข้าพรรษาสามารถ
ขยายพันธุ์โดยการใช้เหง้าซึ่งมีข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น 

ฤดูกาล เนื่องจากมีการเจริญเติบโตได้ดีในฤดูฝน และมี
การพักการเจริญเติบโตในฤดูแล้ง และพบการเกิดโรค
ในเหง้า จึงท าใหเ้พิ่มจ านวนได้น้อย ท าให้ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการน ามาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ว่าน
เข้าพรรษายังมีเหง้าขนาดเล็ก จ านวนตาหน่อต่อต้น
ค่อนข้างน้อย ท าให้การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติมีน้อย
มาก จากสาเหตุดังข้างต้นจึงได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วงศ์ขิงหายาก ได้แก่ ว่านเข้าพรรษา ด้วยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลองเพื่อเพิ่มจ านวน
ว่านเข้าพรรษาให้มากข้ึนและเป็นการอนุรักษ์พรรณพืช
ชนิดนี้ไว้ไม่ให้สูญหายและมีไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ว่านเข้าพรรษา (G. annamensis Gagnep.) ก. ต้น และ ข. ดอก 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 น าหน่อย่อย (bulbils) ของว่านเข้าพรรษา ที่
เก็บจากจังหวัดสกลนคร มาล้างผ่านน้ าประปาให้
สะอาดเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ฉีดพ่นด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 
(ethyl alcohol) ความเข้มข้น 70% เป็นระยะเวลา 
15 นาที จากนั้นน ามาฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (sodium hypochlorite) ความ
เข้มข้น 0.15% หยด Tween 20 จ านวน 1-2 หยด  
แช่ไว้เป็นเวลา 15 นาที (เขย่าเป็นครั้งคราว) และย้าย
ไปฟอกฆ่าเช้ือต่อด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
0.10% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่ง

ฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที น าหน่อย่อยมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige & Skoog (MS) 
(1962) ที่เติมฮอร์โมน TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 2 
มก./ล. เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นน าต้น
อ่อนว่านเข้าพรรษาที่ปราศจากเช้ือมาปรับสภาพใน
อาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 
เพื่อลดอิทธิพลของฮอร์โมน TDZ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
แล้วจึงน าไปท าการทดลองดังต่อไปนี้ 
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การทดลองที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมน 
ไซโทไคนิน (BA, TDZ และ Kinetin) ต่อการเกิด
ยอดและราก 

น าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาขนาด 1 ซม. มา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA, TDZ 
และ Kinetin ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 และ 
6 มก./ล. ท าการทดลอง 10 ซ้ า เพาะเลี้ยงขวดละ 1 
ช้ินส่วนพืช จากนั้นน าไปเพาะเลี้ยงในห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 
ช่ัวโมง/วัน ด้วยหลอดไฟไวท์ฟลูออร์เรสเซ็นต์ ความเข้ม
แสง 2,000 ลักซ์ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึก
ลักษณะการเจริญเติบโต จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาว
ยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย 
การทดลองที่ 2 ศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมน 
ออกซิน (IBA, IAA และ NAA) ต่อการเกิดยอดและ
ราก 
 น าต้นอ่อนของว่านเข้าพรรษาขนาด 1 ซม. 
มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน NAA, 
IAA และ IBA ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5 และ 1 มก./ล. 
ท าการทดลอง ละ 10 ซ้ า เพาะเลี้ยงขวดละ 1 ช้ินส่วน
พืช ท าการเพาะเลี้ยงในสภาพเดียวกันกับการทดลองที่ 
1 บันทึกลักษณะเจริญเติบโต จ านวนยอดเฉลี่ย ความ
ยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ยและความยาวรากเฉลี่ย 
การทดลองที่ 3 ศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมน 
ไซโทไคนิน (BA และ TDZ) ร่วมกับฮอร์โมนออกซิน 
(NAA) ต่อการเกิดยอดและราก 
 น าต้นอ่อนของว่านเข้าพรรษาขนาด 1 ซม. 
มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA และ 
TDZ ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 มก./ล. 
ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0 และ 1 มก./ล. ท าการ
ทดลองละ 10 ซ้ า เพาะเลี้ยงขวดละ 1 ช้ินส่วนพืช ท า
การเพาะเลี้ยงในสภาพเดียวกันกับการทดลองที่ 1 

บันทึกลักษณะการเจริญเติบโตจ านวนยอดเฉลี่ย ความ
ยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย 
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ว า ง แผน กา รทด ลอ งแบ บสุ่ ม สม บู ร ณ์ 
(Completely Randomized Design, CRD) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยตาราง ANOVA และ
วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธี Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ด้วย
โปรแกรม Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) (version 16 for Windows)  
 

ผลการวิจัย 
ผลของความเข้มข้นฮอร์โมนไซโทไคนิน (BA, TDZ 
และ Kinetin) ต่อการเกิดยอดและราก 
 เมื่อน าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาขนาด 1 ซม. 
มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน 
ไซโทไคนิน ได้แก่ BA, TDZ และ Kinetin ความเข้มข้น 
0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 มก./ล. เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ พบว่าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 3 มก./ล. มี
จ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 5.33 ยอด/ช้ินส่วนพืช 
(ตารางที่ 1) ต้นอ่อนว่านเข้าพรรษามีลักษณะล าต้น 
เล็ก สั้น ใบสีเขียวขนาดเล็ก ไม่เกิดราก (รูปที่ 2 ฏ)  
ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม Kinetin 
ความเข้มข้น 6 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ย 3.30  
ยอด/ช้ินส่วนพืช ความยาวยอดเฉลี่ยสูงที่สุด 4.26 ซม. 
และมีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 14.40 ราก/ชิ้นส่วนพืช 
เมื่อปริมาณฮอร์โมน Kinetin เพิ่มขึ้นจะมีจ านวนยอด
เพิ่มขึ้น ลักษณะต้นผอม ยาว มีสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว มี
ใบ 3-4 ใบ รากมสีีขาวและยาว ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 มก./ล. มีจ านวนรากเฉลี่ย
มากที่สุด 13.90 ราก/ช้ินส่วนพืช และมีความยาวยอด
เฉลี่ยสูงที่สุด 2.89 ซม. อาหารสูตร MS ที่เติม BA  
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5 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ย 4.80 ยอด/ช้ินส่วนพืช 
(ตารางที่ 1) ลักษณะต้นสูง อวบ ใบขนาดใหญ่ สีเขียว
เข้มมีใบ 3-4 ใบ รากยาว สีขาว มีจ านวนมาก จากการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธี DMRT พบว่าจ านวนยอด

เฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความ
ยาวรากเฉลี่ยมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 

 

ตารางที่ 1 ผลของฮอรโ์มนไซโทไคนิน (Kinetin, BA และ TDZ) ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ต่อการชักน า
ต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาให้เกดิยอดและรากเมื่อเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร MS เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

BA 
(มก./ล.) 

TDZ 
(มก./ล.) 

Kinetin 
(มก./ล.) 

จ านวนยอดเฉลีย่ 
(ยอด/ชิ้นส่วนพืช) 

ความยาวยอด 
เฉลี่ย (ซม.) 

จ านวนรากเฉลี่ย 
(ราก/ชิ้นส่วนพืช) 

ความยาวราก
เฉลี่ย (ซม.) 

0 0 0 1.80±0.29gh 3.90±0.38cdef 7.50±1.60b 1.81±0.37bcde 

0.5 0 0 3.00±0.30cdefghi 2.59±0.31de 11.40±1.80a 2.14±0.13bcde 

1 0 0 2.60±0.34efgh 2.84±0.28cde 12.40±1.46a 2.35±0.14bcd 

2 0 0 2.50±0.34efgh 2.18±0.25e 5.10±0.89c 1.48±0.23f 

3 0 0 4.10±0.82abcde 3.44±0.34abcd 13.90±1.22a 2.89±0.16a 

4 0 0 3.30±0.65bcdefgh 3.17±0.39bcd 11.50±1.26a 2.40±0.11bcd 

5 0 0 4.80±0.84ab 2.73±0.27cde 13.90±2.10a 2.14±0.14bcde 

6 0 0 2.70±0.30defgh 2.97±0.55bcde 5.50±1.61b 1.51±0.27f 

0 0.5 0 4.50±0.67abc 1.02±0.11f 0.00±0.00c 0.00±0.00h 

0 1 0 4.70±0.37ab 0.63±0.06f 0.00±0.00c 0.00±0.00h 

0 2 0 4.30±0.68abcd 0.56±0.07f 0.00±0.00c 0.00±0.00h 

0 3 0 5.33±0.60a 0.70±0.06f 0.00±0.00c 0.00±0.00h 

0 4 0 3.88±0.35abcde 0.60±0.04f 0.00±0.00c 0.00±0.00h 

0 5 0 3.70±0.42bcdefg 0.74±0.08f 0.00±0.00c 0.00±0.00h 

0 6 0 4.10±0.38abcde 0.43±0.03f 0.00±0.00c 0.00±0.00h 

0 0 0.5 1.88±0.30gh 2.62±0.39de 5.13±1.60b 0.96±0.18g 

0 0 1 2.20±0.36fgh 4.17±0.48a 10.70±2.20a 1.96±0.27cdef 

0 0 2 1.50±0.22h 3.70±0.37abc 6.40±1.22b 1.50±0.25f 

0 0 3 2.90±0.38cdefgh 3.19±0.20bcd 11.70±1.05a 1.91±0.13f 

0 0 4 2.70±0.52defgh 3.57±0.34abcd 10.50±1.77a 1.99±0.15bcde 

0 0 5 2.80±0.33defgh 3.93±0.30ab 11.60±1.17a 2.46±0.17b 

0 0 6 3.30±0.26bcdeg 4.26±0.21a 14.40±1.58a 2.13±0.08bcde 
หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันทางแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ DMR 
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รูปท่ี 2 ต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมฮอร์โมนไซโทไคนิน (BA, TDZ และ Kinetin) ท่ี
ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห ์
(ก. MS (control) ข. BA 0.5 มก./ล. ค. BA 1 มก./ล. ง. BA 2 มก./ล. จ. BA 3 มก./ล. ฉ. BA 4 มก./ล. 
ช. BA 5 มก./ล. ซ. BA 6 มก./ล. ฌ. TDZ 0.5 มก./ล. ญ. TDZ 1 มก./ล. ฎ. TDZ 2 มก./ล. ฏ. TDZ 3 มก./ล. 
ฐ. TDZ 4 มก./ล. ฑ. TDZ 5 มก./ล. ฒ. TDZ 6 มก./ล. ณ. Kinetin 0.5 มก./ล. ด. Kinetin 1 มก./ล. ต. Kinetin 2 มก./ล. 
ถ. Kinetin 3 มก./ล. ท. Kinetin 4 มก./ล. ธ. Kinetin 5 มก./ล. น. Kinetin 6 มก./ล.) 
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ผลของความเข้มข้นฮอร์โมนออกซิน (IBA, IAA และ 
NAA) ต่อการเกิดยอดและราก 
 เมื่อน าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาขนาด 1 ซม. 
มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน IBA, 
IAA และ NAA ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5 และ 1 มก./ล. 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม NAA 1 มก./ล. มีจ านวนยอด
เฉลี่ย 2.60 ยอด/ช้ินส่วนพืช และมีความยาวยอดเฉลี่ย
สูงที่สุด 4.80 ซม. (ตารางที่ 2) ต้นสั้นสีเขียว ใบขนาด
เล็ก (รูปที่ 3 ญ) จ านวนรากเฉลี่ยมากท่ีสุด 20.60 ราก/
ช้ินส่วนพืช และมีความยาวรากเฉลี่ยสูงที่สุด 2.54 ซม. 
เมื่อปริมาณฮอร์โมน NAA เพิ่มขึ้นรากจะมีความยาว
เพิ่มขึ้น ลักษณะรากแข็งแรง ยาว สีขาวจ านวนมาก 
(รูปที่ 4 ญ) ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่
เติม IBA 0.5 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 4.38 
ยอด/ช้ินส่วนพืช ล าต้นสั้นสีเขียว ใบขนาดเล็ก อาหาร

สูตร MS ที่เติม IBA 0.1 มก./ล. มีจ านวนรากเฉลี่ย 
9.20 ราก/ช้ินส่วนพืช ความยาวยอดเฉลี่ย 1.30 ซม. 
เมื่อปริมาณฮอร์โมน IBA ลดน้อยลง จะชักน าให้เกิด
รากและความยาวรากเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2) (รูปที่ 4 ข-
ง) ลักษณะรากสั้น สีขาว ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม IAA 1 มก./ล. มีจ านวนรากเฉลี่ย 8.11 
ราก/ช้ินส่วนพืช ความยาวรากเฉลี่ย 1.62 ซม. รากมี
ลักษณะยาว สีขาว มีจ านวนยอดเฉลี่ย 1.67 ยอด/
ช้ินส่วนพืช เมื่อปริมาณฮอร์โมน IAA เพิ่มขึ้น สามารถ
ชักน าให้เกิดราก ความยาวราก และจ านวนยอดเพิ่มขึ้น 
ลักษณะยอดมีสีเขียวและยาว (ตารางที่ 2) จากการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธี DMRT พบว่าจ านวนยอด
เฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความ
ยาวรากเฉลี่ยมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 

 

ตารางที่ 2 ผลของฮอร์โมนออกซิน (IBA, IAA และ NAA) ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ต่อการชักน าต้นอ่อน
ว่านเข้าพรรษาให้เกิดยอดและรากเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เป็นเวลา 8 สัปดาห์  

IBA 
(มก./ล.) 

IAA 
(มก./ล.) 

NAA 
(มก./ล.) 

จ านวนรากเฉลี่ย 
(ราก/ชิ้นส่วนพืช) 

ความยาวรากเฉลี่ย 
(ซม.) 

จ านวนยอดเฉลีย่ 
(ยอด/ชิ้นส่วนพืช) 

ความยาวยอดเฉลี่ย 
(ซม.) 

0 0 0 4.90±0.66de 1.11±0.10d 1.30±0.15d 3.00±0.30bc 

0.1 0 0 9.20±1.09c 1.30±0.20d 3.10±0.57b 2.58±0.50cd 

0.5 0 0 2.71±1.23ef 0.42±0.17e 4.38±0.75a 2.09±0.30cd 

1 0 0 1.25±0.62f 0.39±0.18e 4.22±0.40a 1.40±034d 

0 0.1 0 6.44±0.87cd 1.54±0.18cd 1.33±0.17cd 2.62±0.27bcd 

0 0.5 0 7.38±0.75cd 1.59±0.17bcd 1.50±0.19cd 3.06±0.56bc 

0 1 0 8.11±1.40cd 1.62±0.12bcd 1.67±0.24bcd 2.77±0.45bc 

0 0 0.1 15.70±1.31b 2.09±0.15ab 2.40±0.27cd 3.61±0.40ab 

0 0 0.5 14.00±1.36b 1.84±0.23bc 1.88±0.13cde 3.61±0.43ab 

0 0 1 20.60±1.87a 2.54±0.14a 2.60±0.37bc 4.80±0.40a 

หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันทางแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย แบบ DMRT 
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รูปที่ 3 ต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนออกซิน (IBA, IAA และ NAA) 
ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
(ก. MS (control) ข. IBA 0.1 มก./ล. ค. IBA 0.5 มก./ล. ง. IBA 1 มก./ล. จ. IAA 0.1 มก./ล. 
ฉ. IAA 0.5 มก./ล. ช. IAA 1 มก./ล. ซ. NAA 0.1 มก./ล. ฌ. NAA 0.5 มก./ล. ญ. NAA 1 มก./ล.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 รากว่านเข้าพรรษาเมื่อเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร MS ที่เติมฮอร์โมนออกซิน (IBA, IAA และ NAA) ที่ระดับ

ความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
(ก. MS (control) ข. IBA 0.1 มก./ล. ค. IBA 0.5 มก./ล. ง. IBA 1 มก./ล. จ. IAA 0.1 มก./ล. 
ฉ. IAA 0.5 มก./ล. ช. IAA 1 มก./ล. ซ. NAA 0.1 มก./ล. ฌ. NAA 0.5 มก./ล. ญ. NAA 1 มก./ล.) 
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ผลของความเข้มข้นฮอร์โมนไซโทไคนิน (BA และ 
TDZ) ร่วมกับฮอร์โมนออกซิน (NAA) ต่อการเกิด
ยอดและราก  
 เมื่อน าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาขนาด 1 ซม. 
มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน 
ไซโทไคนิน ได้แก่ BA และ TDZ ความเข้มข้น 0, 0.5, 
1, 2, 3, 4 และ 5 มก./ล. ร่วมกับฮอร์โมนออกซิน NAA 
ความเข้มข้น 1 มก./ล. พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม 
TDZ 0.5 และ 5 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. มี
จ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 5.43 ยอด/ช้ินส่วนพืช 
(ตารางที่ 3) ลักษณะต้นสั้น มีสีเขียว โคนต้นอวบ สีขาว 
ใบขนาดเล็กสีเขียว (รูปที่ 5 ข-ช) ต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยง

บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 
มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ย 3.80 ยอด/ช้ินส่วนพืช 
จ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 21.50 ราก/ช้ินส่วนพืช 
ความยาวรากเฉลี่ยสูงที่สุด 2.03 ซม. (ตารางที่ 3) 
ลักษณะรากยาว สีขาวและมีจ านวนมาก และเมื่อ
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 5 มก./ล. 
ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ย 3.38 ยอด/
ช้ินส่วนพืช และความยาวยอดเฉลี่ยสูงที่สุด 4.16 ซม. 
ลักษณะต้นสูงสีเขียว มีใบ 3-4 ใบ จากการวิเคราะห์ผล
ทางสถิติด้วยวิธี DMRT พบว่าจ านวนยอดเฉลี่ย ความ
ยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย
มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

ตารางที่ 3 ผลของฮอร์โมนออกซินร่วมกับฮอร์โมนไซโทไคนิน ได้แก่ BA และ TDZ ร่วมกับ NAA ที่ระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกัน เมื่อเพาะเลี้ยงต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาบนอาหารสูตร MS เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

TDZ 
(มก./ล.) 

BA 
(มก./ล.) 

NAA 
(มก./ล.) 

จ านวนยอดเฉลีย่ 
(ยอด/ชิ้นส่วนพืช) 

ความยาวยอด
เฉลี่ย (ซม.) 

จ านวนรากเฉลี่ย
(ราก/ชิ้นส่วนพืช) 

ความยาวรากเฉลี่ย 
(ซม.) 

0 0 0 1.50±0.19e 2.24±0.33c 7.25±1.36de 1.58±0.23abc 

0.5 0 1 5.43±0.90a 1.47±0.20cd 8.43±2.06de 1.63±0.26abc 

1 0 1 4.80±0.36ab 1.00±0.09d 6.70±2.64de 0.82±0.19ef 

2 0 1 4.57±0.53ab 0.97±0.10d 6.14±2.14de 1.44±0.26abcde 

3 0 1 3.86±0.34abc 0.81±0.09d 6.71±2.30de 1.32±0.27bcde 

4 0 1 4.57±0.43ab 0.95±0.15d 11.43±3.43cde 1.21±0.19cdef 

5 0 1 5.43±1.11a 0.87±0.12d 6.29±2.20de 1.60±0.29abc 

0 0.5 1 2.50±0.92cde 4.14±1.09a 17.17±4.64abc 1.51±0.32abcd 

0 1 1 1.67±0.23de 1.52±0.17cd 5.44±1.25e 0.64±0.11f 

0 2 1 2.60±0.22cde 1.46±0.25cd 6.40±1.83de 0.85±0.13def 

0 3 1 3.30±0.34bcd 2.56±0.35bc 13.40±1.57bcd 1.22±0.19cdef 

0 4 1 3.80±0.49abc 3.57±0.50ab 21.50±1.19a 2.03±0.13a 

0 5 1 3.38±0.94bcd 4.16±0.48a 19.50±1.94ba 1.98±0.17ab 

หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันทางแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ DMRT 
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รูปที่ 5 ต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนไซโทไคนิน (TDZ และ BA) 

ร่วมกับฮอร์โมนออกซิน (NAA) ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
ก. MS (control) ข. TDZ 0.5 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ค. TDZ 1 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. 
ง. TDZ 2 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. จ. TDZ 3 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ฉ. TDZ 4 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. 
ช. TDZ 5 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ซ. BA 0.5 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ฌ. BA 1 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. 
ญ. BA 2 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ฎ. BA 3 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ฏ. BA 4 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. 
ฐ. BA 5 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
 เมื่อน าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษามาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนไซโทไคนิน ได้แก่  
BA, TDZ และ Kinetin เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าต้น
อ่อนว่านเข้าพรรษาที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่
เติม TDZ 3 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 5.33 
ยอด/ช้ินส่วนพืช และไม่เกิดราก แตกต่างจาก ภัทราพร
และคณะ (2557) ซึ่งน าต้นอ่อนกระทือ (G. 
marantina) มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 
TDZ 2 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ามีจ านวน
ยอดเฉลี่ยมากที่สุด 7.10 ยอด/ช้ินส่วนพืช และมี
จ านวนรากเฉลี่ย 0.20 ราก/ช้ินส่วนพืช และแตกต่าง
จาก Srirat et al. (2009) ซึ่งน าตาเหง้าของขมิ้นชัน 
(Curcuma longa) มาเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่
เติมน้ าตาลซูโครส 60 ก./ล. ร่วมกับ TDZ 5 มก./ล.  
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ให้จ านวนยอดเฉลี่ย 6.65  
ยอด/ช้ินส่วนพืช เนื่องจาก TDZ เป็นฮอร์โมนกลุ่มไซโท
ไคนินที่มีผลต่อการชักน าให้เกิดการแบ่งเซลล์และเพิ่ม
จ านวนยอด แต่อย่างไรก็ตาม TDZ มีผลยับยั้งการเกิด
รากและความยาวยอด (Huettemann and Preece, 
1993) เมื่อน าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษามาเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม BA 5 มก./ล. มีจ านวนรากเฉลี่ย
มากที่สุด 13.90 ราก/ชิ้นส่วนพืช แตกต่างจาก Shukla 
et al. (2007) ซึ่งน าเหง้าของอาวแดง (C. angusti-
folia) เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมฮอร์โมน 
พบว่ามีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 6.3 ราก/ช้ินส่วนพืช 
และ Ugochukwu et al. (2013) ซึ่งน าต้นอ่อนของ
ขมิ้นชัน (C. longa) มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่
เติม BAP 8 มก./ล. ให้จ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 2.96 
ยอด/ช้ินส่วนพืช และแตกต่างจาก ภัทราพร และคณะ 
(2557) ซึ่งน าต้นอ่อนกระทือมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม BA 2 มก./ล. ให้จ านวนรากเฉลี่ยมาก

ที่สุด 23.77 ราก/ช้ินส่วนพืช และต้นอ่อนว่าน
เข้าพรรษาที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 
Kinetin 6 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ามีจ านวน
ยอดเฉลี่ย 3.30 ยอด/ช้ินส่วนพืช และมีความยาวยอด
เฉลี่ยสูงที่สุด 4.26 ซม. แตกต่างจาก Reena et al. 
(2015) ซึ่งน าตายอดของกระทือมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม Kinetin 3 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./
ล. ให้จ านวนยอดเฉลี่ย 9.5 ยอด/ช้ินส่วนพืช และ 
Kochuthressia et al. (2012) น าเหง้าเปราะหอม 
(Kaempferia galanga) มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร 
MS ที่เติม BA 2 มก./ล. ร่วมกับ Kinetin 1 มก./ล. มี
จ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 10.85 ยอด/ช้ินส่วนพืช เมื่อ
เปรียบเทียบกันในกลุ่มฮอร์โมนไซโทไคนิน ทั้ง 3 ชนิด 
ได้แก่ BA, TDZ และ Kinetin พบว่าฮอร์โมน TDZ 
สามารถชักน าให้เพิ่มจ านวนยอดได้มากที่สุด รองลงมา
คือ BA และ Kinetin ตามล าดับ ทั้งนี้การน าฮอร์โมน
กลุ่มไซโทไคนินหลายชนิดเติมลงในอาหารเพาะเลี้ยง
ร่วมกันจะท าให้มีการงอกใหม่ของต้นอ่อนมากขึ้นซึ่ง
มากกว่าการใช้ฮอร์โมนเพียงชนิดเดียว (Bhattacharya 
and Sen, 2013) 
 เมื่อน าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษามาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนออกซิน ได้แก่ IBA, 
IAA และ NAA เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าต้นอ่อนที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 1 มก./ล. 
สามารถชักน าให้เกิดการเจริญของรากและยอดได้ดีกว่า
เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีฮอร์โมนในกลุ่มออกซิน 
ชนิดอื่น ท าให้มีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 20.60  
ราก/ช้ินส่วนพืช ความยาวรากเฉลี่ยสูงที่สุด 2.54 ซม. 
และมีความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 4.80 ซม. เมื่อปริมาณ
ฮอร์โมน NAA เพิ่มขึ้นจะมีจ านวนราก ความยาวราก 
และความยาวยอดเพิ่มขึ้น แตกต่างจาก เบญจพร และ
คณะ (2559) ซึ่งน าต้นอ่อนมหาอุดมแดง (Curcuma 
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pierreana) เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 
0.5 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าให้จ านวนราก
เฉลี่ย 15.66 ราก/ชิ้นส่วนพืช และมีความยาวรากเฉลี่ย
สูงสุด 3.36 ซม. และ Bharalee et al. (2005) น าต้น
อ่อนขมิ้นด า (C. caesia)และขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) 
มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 0.5  
มก./ล. มีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 9.2 และ 8.9  
ราก/ชิ้นส่วนพืช ตามล าดับ ผลการทดลองที่ได้แตกต่าง
จาก จิราภรณ์ และคณะ (2558) ซึ่งน าต้นอ่อนเปราะ
ราศี (K. larsenii) เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 
NAA 2 มก./ล. ให้จ านวนรากเฉลี่ย 8.80 ราก/ช้ินส่วน
พืช ฮอร์โมน NAA เป็นฮอร์โมนกลุ่มออกซินที่
สังเคราะห์ขึ้นมาจึงไม่ถูกย่อยสลายโดยเอมไซม์ ดังนั้น
ปริมาณที่ใช้จึงน้อย เช่น NAA ใช้ความเข้มข้น 0.1-2.0 
มก./ล. (ค านูณ, 2542) นอกจากนี้ยังพบว่าฮอร์โมน 
NAA เมื่อได้รับแสงและความร้อนมีความเสถียร
มากกว่าฮอร์โมนออกซินชนิดอื่น ท าให้ว่านเข้าพรรษา
ตอบสนองต่อฮอร์โมน NAA ดีกว่าฮอร์โมนออกซินชนิด
อื่น (Shirin et al., 2000) ต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม IBA 0.5 มก./ล.  
มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 4.38 ยอด/ช้ินส่วนพืช 
แตกต่างจากงานวิจัยของจิราภรณ์ และคณะ (2558) 
ซึ่งน าต้นอ่อนเปราะราศีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่
เติม IBA 0.1 มก./ล. เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
พบว่ามีจ านวนยอดเฉลี่ย 3.10 ยอด/ช้ินส่วนพืช และ
เบญจพร และคณะ (2559) น าต้นอ่อนมหาอุดมแดง
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม IBA 0.1 มก./ล.  
ให้จ านวนรากเฉลี่ย 9.33 ราก/ช้ินส่วนพืช จากการ
ทดลองพบว่าเมื่อปริมาณฮอร์โมน IBA ลดน้อยลงจะ
สามารถชักน าให้เกิดรากและมีความยาวรากเพิ่มขึ้น 
และเมื่อเพาะเลี้ยงต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม IAA 1 มก./ล. มีจ านวนรากเฉลี่ย 8.11  

ราก/ช้ินส่วนพืช เมื่อปริมาณฮอร์โมน IAA เพิ่มขึ้น 
สามารถชักน าให้เกิดราก ความยาวราก และจ านวน
ยอดเพิ่มขึ้น ลักษณะยอดมีสีเขียวและยาว ผลการ
ทดลองที่ได้แตกต่างจาก Swapna et al. (2003) โดย
ใช้ช้ินส่วนเหง้าและใบของเปราะหอมมาเพาะเลี้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่เติม IAA 0.5 มก./ล. ร่วมกับ BAP 
2.5 มก./ล. มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด 78.3% ฮอร์โมน 
IAA เป็นฮอร์โมนออกซินท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถูก
ท าลายโดยแสงและเอนไซม์ เอนไซม์ที่ย่อย IAA คือ 
IAA oxidase ซึ่งพบเอนไซม์ชนิดนี้ในปริมาณสูงใน
เนื้อเยื่อพืชที่เพาะเลี้ยง เพราะฉะนั้นจึงควรใช้ IAA ใน
ความเข้มข้นที่สูง เช่น 1-30 มก./ล. (ค านูณ, 2542) 
โดยทั่วไปแล้วมักใช้ฮอร์โมนออกซิน เช่น IAA, IBA และ 
NAA ในการกระตุ้นให้เนื้อเยื่อพืชเกิดการแบ่งตัว การ
ยืดขยายตัวของเซลล์ และเกิดรากในพืชหลายชนิด ซึ่ง
พืชในแต่ละชนิด แต่ละจีโนไทป์ในช่วงอายุที่แตกต่าง 
สามารถตอบสนองต่อออกซินแต่ละชนิดไม่เท่ากัน 
(สุนทรีย์, 2555)  
 เมื่อน าต้นอ่อนว่านเข้าพรรษามาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ TDZ ร่วมกับ NAA 
พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 0.5 และ 5 มก./ล. 
ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 
5.43 ยอด/ช้ินส่วนพืช แตกต่างจาก Kho et al. 
(2010) น าต้นอ่อนของ G. brachyanthera มา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Gamborg B5 ที่ เติม BAP 3  
มก./ล. ร่วมกับ NAA 0.5 มก./ล. ให้จ านวนยอดเฉลี่ย 
5.4 ยอด/ช้ินส่วนพืช Rahman et al. (2005) ใช้
ช้ินส่วนเหง้าเปราะหอมเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่
เติมฮอร์โมน BA, BA ร่วมกับ NAA และฮอร์โมน BA 
ร่วมกับ IBA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 6 
สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม BA 1 มก./ล. 
ร่วมกับ NAA 0.1 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ย 20.50 
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ยอด/ช้ินส่วนพืชและ Jala (2014) น าช่อดอกของปทุม
มา (Curcuma sp.) มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่
เติม BA 0.5 มก./ล. ร่วมกับ NAA 0.5 มก./ล. ให้
จ านวนยอดเฉลี่ยสูงที่สุด 3.75 ยอด/ช้ินส่วนพืช ต้น
อ่อนว่านเข้าพรรษาที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่
เติม BA 4 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ให้จ านวน
รากเฉลี่ยมากท่ีสุด 21.50 ราก/ช้ินส่วนพืช และมีความ
ยาวรากเฉลี่ยสูงที่สุด 2.03 ซม. แตกต่างจากภัทราพร 
และคณะ (2557) ซึ่งน าต้นอ่อนกระทือมาเพาะเลี้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน NAA 0.5 มก./ล. 
ร่วมกับ BA 2 มก./ล. มีความยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด 
4.79 ซม. ต้นอ่อนกระทือที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร 
MS ที่เติม NAA 0.5 มก./ล. ร่วมกับ BA 0.5 มก./ล. มี
จ านวนรากเฉลี่ยมากท่ีสุด 25.33 ยอด/ช้ินส่วนพืช และ
แตกต่างจาก Bharalee et al. (2005) ซึ่งน าต้นอ่อน
ขมิ้นอ้อย มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BAP 
2 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ให้จ านวนรากเฉลี่ย 
4.5 ราก/ช้ินส่วนพืช และความยาวรากเฉลี่ย 3.8 ซม. 
จากการทดลองพบว่าการใช้ฮอร์โมนไซโทไคนิน (TDZ 
และ BA) เพียงชนิดเดียว จะกระตุ้นให้เพิ่มจ านวนยอด
ได้มาก เพราะฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินมีคุณสมบัติ
กระตุ้นการแบ่งเซลล์และการเจริญเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์ และกระตุ้นการเจริญด้านข้างของล าต้น (สุนทรีย์
, 2555) และการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาใน
อาหารที่เติมเฉพาะฮอร์โมนออกซิน (IAA, IBA และ 
NAA) เพียงชนิดเดียวกระตุ้นให้เกิดรากได้จ านวนมาก 
เนื่องจากฮอร์โมนออกซินช่วยในการยืดตัวของเซลล์ 
และกระตุ้นการเกิดราก ฮอร์โมน NAA สามารถชักน า
ให้เกิดรากได้มากกว่าฮอร์โมนออกซินชนิดอื่น ผลจาก
การทดลองพบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงต้นอ่อนว่านเข้าพรรษา
ในอาหารที่เติมฮอร์โมนไซโทไคนิน (TDZ และ BA) 
ร่วมกับ ฮอร์โมนออกซิน (NAA) ได้จ านวนยอดและ

จ านวนรากมากซึ่งมีลักษณะแข็งแรงเหมาะสมต่อการ
น าออกปลูกในสภาพธรรมชาติ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 เพาะเลี้ยงต้นอ่อนว่านเข้าพรรษาบนอาหาร
สูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน พบว่าเมื่อ
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 3 มก./ล. ให้
จ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 5.33 ยอด/ช้ินส่วนพืช และ
มีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 20.60 ราก/ช้ินส่วนพืช 
เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน NAA 
1 มก./ล. และอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ TDZ 
ร่วมกับ NAA พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 0.5 
และ 5 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ให้จ านวนยอด
เฉลี่ยสูงที่สุด 5.43 ยอด/ช้ินส่วนพืช และอาหารสูตร 
MS ที่เติม BA 5 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ให้
จ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 21.50 ราก/ช้ินส่วนพืช และ
มีความยาวรากเฉลี่ยสูงที่สุด 2.03 ซม. ซึ่งการ
เพาะเลี้ยงต้นอ่อนว่านเข้า พรรษาในอาหารสูตร MS ที่
เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วมกับฮอร์โมนออกซินให้
จ านวนยอดและรากเฉลี่ยมากกว่าการเพาะเลี้ยงใน
อาหารที่ใช้ฮอร์โมนเพียงชนิดเดียว จากการศึกษาใน
ครั้งนี้สามารถเพิ่มจ านวนว่านเข้าพรรษาในหลอด
ทดลอง เพื่ อเป็นการอนุรักษ์ว่ านเข้ าพรรษาที่มี
สถานะภาพเป็นพืชหายากให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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