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การขยายพันธุ์เปราะราศ ี(Kaempferia larsenii Sirirugsa) 
ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทย 

In Vitro Propagation of Kaempferia larsenii Sirirugsa for  
Conservation of Rare Plant Species in Thailand 

จิราภรณ์ ผุดผ่อง1  สุรพล แสนสุข2  และ  ปิยะพร แสนสุข1* 

 

บทคัดย่อ 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายส าหรับการเก็บรวบรวม การขยายพันธุ์ และการ

เก็บรักษาพืชหายาก ในการศึกษาครั้งนี้ท าการขยายพันธุ์เปราะราศีที่มีสถานภาพเป็นพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
พืชถิ่นเดียว และพืชหายากของประเทศไทยในหลอดทดลอง โดยเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีบนอาหารสูตร 
Murashige and Skoog (MS) (1962) ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน (BA, Kinetin และ TDZ) ความเข้มข้น 0, 
0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 มก./ล. ฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วมกัน (BA ร่วมกับ Kinetin หรือ TDZ) และฮอร์โมนกลุ่ม
ออกซิน (IAA, IBA และ NAA) ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5 และ 2 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อชักน าให้
เกิดยอดและราก พบว่าหน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 1 มก./ล. 
สามารถชักน าให้เกิดยอดเฉลี่ยมากที่สุด 6.6 ยอด/ช้ินส่วนพืช และหน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร 
MS ที่เติม IAA ความเข้มข้น 0.5 มก./ล. สามารถชักน าให้เกิดรากเฉลี่ยมากที่สุด 10.60 ราก/ช้ินส่วนพืช 
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ABSTRACT 
The tissue culture technique has been widely used for collection, propagation and 

preservation of rare plant species. In this study, in vitro propagation of Kaempferia larsenii 
Sirirugsa, a vulnerable, endemic and rare plant in Thailand was investigated. Microshoots of  
K. larsenii Sirirugsa were cultured on Murashige and Skoog (MS) (1962) media supplemented with 
various concentrations (0, 0.5, 1, 2, 3, 4 and 5 mg/l) of cytokinin (BA, Kinetin and TDZ), a 
combination of cytokinin (BA with Kinetin or TDZ), and MS media supplemented with various 
concentrations (0, 0.1, 0.5, 1, 1.5 and 2 mg/l) of auxin alone (IAA, IBA and NAA) for eight weeks to 
induce shoot and root formation. The maximum number of shoots was observed in the medium 
supplemented with 1 mg/l TDZ (6.6 shoots/explant) and the best rooting was induced in MS 
medium with 0.5 mg/l IAA (10.60 roots/explant). 
 

ค าส าคัญ: เปราะราศี  การขยายพันธ์ุ  พืชหายาก  การอนุรักษ ์
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บทน า 
เปราะราศี (Kaempferia larsenii Sirirugsa) 

(รูปที่ 1) เป็นพืชในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) สกุล
เปราะ (Kaempferia L.) มีศักยภาพที่สามารถน ามา
พัฒนาเป็นไม้ประดับได้ เนื่องจากมีใบที่มีสีสรรสวยงาม 
หลังใบมีสีม่วงแดงและดอกมีสีม่วง จากการตรวจสอบ
สถานภาพพืชบัญชีแดงระดับประเทศไทย (Thai Red 
List) บัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
(IUCN Red List of Threatened Species) 

(Santisuk et al., 2006) และจากการรายงานของ 
สุรพล (2554) พบว่าเปราะราศีมีสถานภาพเป็นพืชที่มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable plant) พืชถิ่นเดียว 
(endemic plant) และพืชหายาก (rare plant) ของ
ประเทศไทย (Santisuk et al., 2006) ซึ่งท่ัวโลกพบพืช
วงศ์ขิงทั้งหมด 50 สกุล 1,400 ชนิด ในประเทศไทยพบ 
26 สกุล 300 ชนิด (Larsen and Larsen, 2006) คิด
เป็นประมาณ 1 ใน 4 ของโลก (ปิยเกษตร, 2556) 

 

 
รูปที่ 1 ต้นเปราะราศ ี
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พืชสกุ ล เป ร าะกระจาย พัน ธุ์ ใ น เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ จีนตอนใต้ และอินเดีย เป็นพืชล้มลุก
หลายปีที่มีล าต้นใต้ดินหรือเหง้า (rhizome) ทอดขนาน
ไปกับพื้นดิน ล าต้นเหนือดินเป็นกาบใบที่หุ้มเป็นล าต้น
เทียม (pseudostem) กาบใบสั้น และมี 1-2 ใบ แผ่น
ใบแบนราบติดพื้นดิน (สุรพล, 2554; คงศักดิ์และคณะ, 
2555) เปราะราศีมีการกระจายพันธุ์มากทางตอนใต้
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ.จ าปาสัก 
ในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในพื้นที่โล่ง จ.อุบลราชธานี และ จ .อ านาจเจริญ 
(Picheansoonthon and Koonterm, 2008) ซึ่งอยู่
ใน เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณตะวันออก (Eastern) 
ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่ราบสูง
โคราชตอนล่าง เป็นแหล่งพืชหายากและพืชเฉพาะถิ่น
วงศ์ขิงที่ส าคัญ (สุรพล, 2554) สารสกัดจากพืชในสกุล
เปราะน ามาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านสมุนไพร มีฤทธิ์ใน
การต้านโรคหอบหืด ต้านมะเร็ง โรคลมชัก โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเรื้อน โรคหลอดลมอักเสบ โรคไขข้อ ใช้
บรรเทาอาการไอ ภูมิแพ้ กระตุ้นการขับปัสสาวะและ
ขับลม (Swapna et al., 2003) บางชนิดมีใบหรือดอก
สวยงามสามารถปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับและผลิต
ออกสู่ตลาดเพื่อเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศได้ด้วย 
(อัครสิทธ์ิ, มปป.) 

พืชสกุลเปราะ สามารถขยายพันธุ์โดยใช้เหง้า
หรือเมล็ด (Shirin et al., 2000) มีการพักตัวในช่วงฤดู
แล้งและแตกหน่อใหม่ในช่วงฤดูฝน (Kochuthressia 
et al., 2012) แต่มักเกิดโรคและเช้ือราจากดินใน
ปริมาณสูงจึงท าให้มีจ านวนต้นพืชน้อย (Chirangini et 
al., 2005) จึงได้น าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมา
ช่วยเพิ่มจ านวน และขยายพันธุ์ให้ได้ปริมาณมากโดย
ปลอดโรค (Rahman et al., 2005) สามารถขยายพันธุ์
ได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ค านึงถึงฤดูกาล พืชต้นใหม่ที่ได้มี
ลักษณะพันธุกรรมเหมือนต้นแม่ทุกประการ ท าให้ได้ผล

ผลิตสม่ าเสมอทุกต้น และสามารถเพิ่มจ านวนต้นได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว เพื่อที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปดังนั้น
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์เปราะราศี 
และเป็นการอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทยให้คงอยู่
อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

น าเหง้าเปราะราศีล้างด้วยน้ าประปาให้
สะอาด  ฉี ดพ่นด้ วย เอทิ ลแอลกอฮอลล์  (ethyl 
alcohol) ความเข้มข้น 70% เป็นระยะเวลา 30 วินาที 
จากนั้นฟอกฆ่าเช้ือที่ผิวด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
(sodium hypochlorite) ความเข้มข้น 20% หยดสาร
จับใบ 1-2 หยด เป็นเวลา 20 นาที และย้ายไปฟอกฆ่า
เช้ือผิวด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 15% เป็นเวลา 15 
นาที จากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 4 ครั้ง 
ครั้งละ 5 นาที ตัดแบ่งเหง้าเป็นช้ินส่วนขนาด 1×1 ซม. 
เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2 
มก./ล. ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 4 มก./ล. เพาะเลี้ยง
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นน าหน่ออ่อนเปราะราศีใน
สภาพปลอดเช้ือมาปรับสภาพก่อนท าการทดลอง โดย
น าหน่ออ่อนเปราะราศีมาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS 
ที่ไม่เติมฮอร์โมน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จึงน าไปท าการ
ทดลองต่อไป 
ศึกษาผลของฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน (BA, Kinetin 
และ TDZ) ต่อการเกิดยอดและรากเปราะราศี 

น าหน่ออ่อนเปราะราศีขนาด 1 ซม. ที่ไม่มี
ราก มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน
กลุ่มไซโทไคนิน ได้แก่ BA, Kinetin และ TDZ ความ
เข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 มก./ล. ท าการ
ทดลอง 10 ซ้ า เพาะเลี้ยงขวดละ 1 ช้ินตัวอย่าง ในห้อง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้
แสงด้วยหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 16 ช่ัวโมงต่อวัน 
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกการเจริญเติบโต 
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จ านวนยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย 
และความยาวรากเฉลี่ย 
ศึกษาผลร่วมของฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน 

น าหน่ออ่อนเปราะราศีขนาด 1 ซม. ที่ไม่มี
ราก มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 
ความเข้มข้น 2 และ 4 มก./ล. ร่วมกับ Kinetin ความ
เข้มข้น 3 และ 4 มก./ล. และศึกษาผลร่วมระหว่าง
ฮอร์โมน BA ความเข้มข้น 2 และ 4 มก./ล. ร่วมกับ 
TDZ ความเข้มข้น 1 และ 2 มก./ล. ท าการทดลอง 10 
ซ้ า เพาะเลี้ยงขวดละ 1 ช้ินตัวอย่าง ในห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงด้วย
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 16 ช่ัวโมงต่อวัน เพาะเลี้ยง
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกการเจริญเติบโต จ านวน
ยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และ
ความยาวรากเฉลี่ย 
ศึกษาผลของฮอร์โมนกลุ่มออกซิน (IAA, IBA และ 
NAA) ต่อการเกิดยอดและรากเปราะราศี 

น าหน่ออ่อนเปราะราศีขนาด 1 ซม. ที่ไม่มี
ราก มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน
กลุ่มออกซิน ได้แก่ IAA, IBA และ NAA ความเข้มข้น 0, 
0.1, 0.5, 1, 1.5 และ 2 มก./ล. ท าการทดลอง 10 ซ้ า 
เพาะเลี้ยงขวดละ 1 ช้ินตัวอย่าง ในห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงด้วย
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 16 ช่ัวโมงต่อวัน เพาะเลี้ยง
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกการเจริญเติบโต จ านวน
ยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และ
ความยาวรากเฉลี่ย 
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ว า ง แผ น กา ร ทด ล อ งแ บ บสุ่ ม สม บู ร ณ์ 
(Completely Randomized Design, CRD) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) (version 11.5 for 
Windows) วิ เคราะห์ความแปรปรวนด้วยตาราง 

ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่
ละหน่วยทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

ผลการวิจัย 
ผลของฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน (BA, Kinetin และ 
TDZ) ต่อการเกิดยอดและรากเปราะราศี 

เมื่อเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีขนาด 1 
ซม. บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนไซโทไคนิน ได้แก่ 
BA, Kinetin และ TDZ ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 3, 
4 และ 5 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าหน่ออ่อน
เปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 
ความเข้มข้น 0.5 มก./ล. (รูปที่ 2 ข) ต้นอ่อนเปราะราศี
มีลักษณะ ล าต้นอวบ โคนต้นและใบมีขนาดใหญ่รากสี
เขียว และสีขาว มีขนรากสั้น จ านวนยอด 2-3 ยอด/
ช้ินส่วนพืช เมื่อเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีในอาหาร
ที่มี BA ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นท าให้จ านวนยอดมาก  
ล าต้นเล็ก รากสีขาว พบขนรากจ านวนมาก หน่ออ่อน
เปราะราศีที่ เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ เติม 
Kinetin (รูปที่ 2 ซ-ฐ) ต้นอ่อนเปราะราศีมีลักษณะ 
ล าต้น เรียว ยาว ใบขนาดเล็ก โคนต้นเริ่มเห็นกาบใบสี
แดง ลักษณะรากอวบใหญ่ สีเขียว และสีขาว ขนราก
สั้น จ านวนมาก หน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงใน
อาหารที่เติม Kinetin ความเข้มข้น 1, 3 และ 5 มก./ล. 
มีความยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด 6.53 ซม. มีจ านวนราก
เฉลี่ยมากท่ีสุด 13 ราก/ช้ินส่วนพืช ความยาวรากเฉลี่ย
มากที่สุด 4.43 ซม. ตามล าดับ (ตารางที่ 1) หน่ออ่อน
เปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 
(รูปที่ 2 ฑ-ถ) มีลักษณะล าต้นอวบ รากขนาดใหญ่ พบ
ขนราก มีใบ 2-4 ใบ/ยอด โคนต้นเริ่มเห็นกาบใบสีแดง
ชัดเจน ซึ่งเป็นลักษณะของต้นเปราะราศีในสภาพ
ธรรมชาติ โดยพบว่าหน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่
เติม TDZ ความเข้มข้น 2 มก./ล. มีล าต้นอวบ ขนาด
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ใหญ่ รากอวบ ยาว มีขนรากสีขาวขนาดเล็ก ใบมีขนาด
ใหญ่ พบกาบใบขนาดเล็กล้อมรอบโคนต้นจ านวนมาก 
หน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม TDZ 
ความเข้มข้น 1 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากท่ีสุด 6.6 
ยอด/ช้ินส่วนพืช และความยาวยอดเฉลี่ย 2.70 ซม. 
(ตารางที่ 1) แต่เมื่อเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีใน

อาหารที่เติม TDZ ความเข้มข้น 2-5 มก./ล. มีจ านวน
ยอดเฉลี่ย และความยาวยอดเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน จาก
การวิเคราะห์ผลทางสถิติดวยวิธี DMRT พบว่าจ านวน
ยอดเฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และ
ความยาวรากเฉลี่ยมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน 95% 

 

ตารางที่ 1 ผลของฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน (BA, Kinetin และ TDZ) ต่อการชักน าหน่ออ่อนเปราะราศีให้เกิด
ยอดและราก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในอาหารแข็งสูตร MS 

ฮอร์โมนกลุ่ม 
ไซโทไคนิน 

จ านวนยอดเฉลีย่ 
(ยอด/ชิ้นส่วนพืช) 

Mean±SE 

ความยาวยอดเฉลี่ย (ซม.) 
Mean±SE 

จ านวนรากเฉลี่ย 
(ราก/ชิ้นส่วนพืช) 

Mean±SE 

ความยาวรากเฉลี่ย (ซม.) 
Mean±SE 

MS (control) 4.40±0.58bcde 6.22±0.30abc 7.70±0.42bcd 2.59±0.17cd 

BA (มก./ล.) 

0.5 3.50±0.16de 5.48±0.41abcd 8.50±1.19bcd 2.83±0.31bc 

1 2.70±0.77e 2.66±0.77gh 5.20±1.45def 1.44±0.40f 

2 4.50±0.30bcde 5.11±0.40bcde 8.90±1.06bc 2.56±0.13cd 

3 3.80±1.06cde 3.16±0.72fgh 5.60±1.47cdef 1.59±0.40ef 

4 4.90±0.83abcd 5.16±0.33bcde 9.70±0.65ab 2.24±0.14cdef 

5 4.50±3.07bcde 3.88±0.21efg 7.40±0.68bcde 1.70±0.16def 

Kinetin (มก./ล.) 

0.5 3.90±0.45cde 5.78±0.37abc 7.70±0.89bcd 2.98±0.27bc 

1 3.20±0.29de 6.53±0.44a 8.90±0.70bc 2.58±0.12cd 

2 3.60±0.26de 5.55±0.38abc 9.90±0.79ab 2.62±0.14cd 

3 5.00±0.78abcd 5.63±0.43abc 13.00±0.64a 2.47±0.14cde 

4 4.20±0.64bcde 4.18±0.64def 8.60±2.00bcd 1.78±0.22def 

5 3.40±0.33de 4.43±0.49cdef 10.00±1.51ab 4.43±0.49a 

TDZ (มก./ล.) 

0.5 4.20±0.78bcde 3.14±0.42fgh 9.30±0.47b 2.10±0.20cdef 

1 6.60±0.49a 2.70±0.15gh 4.00±0.64ef 2.91±0.35bc 

2 6.00±0.82ab 1.94±0.32h 3.40±1.07f 3.66±0.28ab 

3 4.70±0.26bcd 2.32±0.12h 8.00±1.05bcd 1.50±0.22f 

4 5.10±0.31abcd 2.37±0.12h 6.50±1.22bcdef 1.78±0.24def 

5 5.70±0.59abc 2.41±0.20h 3.70±1.50f 2.18±0.53cdef 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตามวิธีการวิเคราะห์แบบ DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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รูปที่ 2 ต้นอ่อนเปราะราศีเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน BA, Kinetin และ TDZ 

ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ (ก) MS 0 มก./ล. (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) Kinetin 0.5 มก./ล. (ฌ) 
Kinetin 1 มก./ล. (ญ) Kinetin2 มก./ล. (ฎ) Kinetin3 มก./ล. (ฏ) Kinetin4 มก./ล. (ฐ) Kinetin5 มก./ล. 
(ฑ) TDZ 0.5 มก./ล. (ฒ) TDZ 1 มก./ล. (ณ) TDZ 2 มก./ล. (ด) TDZ 3 มก./ล. (ต) TDZ 4 มก./ล. และ 
(ถ) TDZ 5 มก./ล. 

ก ข ค ง 

จ ฉ ช ซ 

ฌ ญ ฎ ฏ 

ฐ ฑ ฒ ณ 

ด ต ถ 
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ผลของฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วมกัน (BA ร่วมกับ 
TDZ หรือ Kinetin) 

เมื่อเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีขนาด 1 
ซม. บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนไซโทไคนิน ได้แก่ 
BA ความเข้มข้น 2 และ 4 มก./ล. ร่วมกับ Kinetin 
ความเข้มข้น 3 และ 4 มก./ล. และ BA ความเข้มข้น 2 
และ 4 มก./ล. ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 1 และ 2 
มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าหน่ออ่อนเปราะราศี
ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมฮอร์โมน (รูปที่ 
3 ก) สามารถชักน าให้เกิดจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 
4.40 ยอด/ช้ินส่วนพืช ความยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด 
2.40 ซม. (ตารางที่ 2) ลักษณะล าต้นเตี้ย ใบสีเขียว
อ่อน และจ านวนรากเฉลี่ยมากท่ีสุด 8.20 ราก/ช้ินส่วน- 
พืช รากสั้น สีเขียว ขาว พบขนรากสีขาว หน่ออ่อน
เปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 

ความเข้มข้น 2 และ 4 มก./ล. ร่วมกับ Kinetin ความ
เข้มข้น 3 และ 4 มก./ล. (รูปที่ 3 ฉ-ฌ) พบว่าเปราะ
ราศีมีล าต้นอวบ สูง แตกหน่อจ านวนมาก ใบสีเขียว
อ่อน รากสีขาว สีเขียว ขนาดใหญ่ พบขนรากจ านวน
มาก หน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่มี BA 
ความเข้มข้น 2 และ 4 มก./ล. ร่วมกับ Kinetin 3 มก./ล. 
พบว่า เปราะราศีมีล าต้นสูง ใบสีเหลืองอมเขียว ราก
ขนาดใหญ่ หน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2 และ 4 มก./ล. 
ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 1 และ 2 มก./ล. (รูปที่ 3 
ข-จ) พบว่า ล าต้นเปราะราศี เตี้ย อวบ สีเขียว ใบ 2-3 
ใบ/หน่อ ใบหยักงอ สีเขียวอ่อน รากสีเขียว พบขนราก
จ านวนน้อย หน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงในอาหาร
ที่เติม BA ความเข้มข้น 4 มก./ล. ร่วมกับ TDZ 2 มก./ล. 
ลักษณะเปราะราศี พบกาบใบจ านวนมาก ใบสีเขียว ม ี

 

ตารางที่ 2 ผลของฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วมกัน ต่อการชักน าหน่ออ่อนเปราะราศีให้เกิดยอดและรากเมื่อ
เพาะเลี้ยง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในอาหารแข็งสูตร MS 

ฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน 
จ านวนยอดเฉลีย่ 
(ยอด/ชิ้นส่วนพืช) 

Mean±SE 

ความยาวยอดเฉลี่ย 
(ซม.) 

Mean±SE 

จ านวนรากเฉลี่ย 
(ราก/ชิ้นส่วนพืช) 

Mean±SE 

ความยาวรากเฉลี่ย 
(ซม.) 

Mean±SE 

BA (มก./ล.) Kinetin (มก./ล.) 
    

0 0 4.40±0.30a 2.40±0.19a 8.20±0.19a 1.75±0.19ab 

2 3 4.30±0.44a 2.17±0.14a 5.90±1.02ab 1.79±0.24ab 

2 4 3.60±0.74a 1.76±0.36ab 5.50±1.58abc 1.47±0.26abc 

4 3 4.20±0.38a 2.13±0.20a 5.30±1.03abc 1.65±0.31ab 

4 4 3.20±0.77ab 1.42±0.35abc 3.30±0.80bcd 1.29±0.31abc 

BA (มก./ล.) TDZ (มก./ล.)  

2 1 1.40±0.71b 0.63±0.14c 1.70±0.94d 0.49±0.25c 

2 2 2.80±0.55ab 1.69±0.36ab 4.70±1.17bcd 1.31±0.33abc 

4 1 1.50±0.67b 1.12±0.20bc 2.30±1.29cd 0.90±0.43bc 

4 2 3.10±0.40ab 2.02±0.35ab 1.40±0.45d 1.94±0.42a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตามวิธีการวิเคราะห์แบบ DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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ขนาดเล็ก รากสีเขียว ไม่พบขนราก และพบว่าเมื่อ BA 
มีความเข้มข้นเท่าเดิม TDZ มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นท าให้
เปราะราศีมีจ านวนยอดเฉลี่ย และความยาวยอดเฉลี่ย
เพิ่มมากข้ึน แต่เมื่อ BA ความเข้มข้นเท่าเดิม เพิ่มความ
เข้มข้น Kinetin ท าให้เปราะราศีมีจ านวนยอดเฉลี่ย

และความยาวยอดเฉลี่ยลดลง (ตารางที่ 2) จากการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติดวยวิธี DMRT พบว่าจ านวนยอด
เฉลี่ย ความยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความ
ยาวรากเฉลี่ย มีความแตกต่างทางสถิตที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 

 

 
รูปที่ 3 ต้นอ่อนเปราะราศีเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วมกัน ที่ระดับความ

เข้มข้นต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ (ก) MS 0 มก./ล. (ข) BA 2 มก./ล. ร่วมกับ TDZ 1 มก./ล. (ค) BA 2 
มก./ล. ร่วมกับ TDZ 2 มก./ล. (ง) BA 4 มก./ล. ร่วมกับ TDZ 1 มก./ล. (จ) BA 4 มก./ล. ร่วมกับ TDZ 
2 มก./ล. (ฉ) BA 2 มก./ล. ร่วมกับ Kinetin 3 มก./ล. (ช) BA 2 มก./ล. ร่วมกับ Kinetin 4 มก./ล. (ซ) 
BA 4 มก./ล. ร่วมกับ Kinetin 3 มก./ล. และ (ฌ) BA 4 มก./ล. ร่วมกับ Kinetin 4 มก./ล. 

 

ผลของฮอร์โมนกลุ่มออกซิน (IAA, IBA และ NAA) 
ต่อการเกิดยอดและรากเปราะราศี 

เมื่อเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีขนาด 1 
ซม. บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนออกซิน ได้แก่ 
IAA, IBA และ NAA ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5 

และ 2 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าหน่ออ่อน
เปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม IAA 
ความเข้มข้น 0.5 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 
3.90 ยอด/ช้ินส่วนพืช ความยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด 
4.35 ซม. จ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 10.60 ราก/

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ ฌ 
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ช้ินส่วนพืช และความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด 3.52 ซม. 
(ตารางที่ 3) ต้นอ่อนเปราะราศีมีลักษณะล าต้นขนาด
เล็ก สีเขียว ใบเรียวยาว ม้วนงอ กาบใบและเส้นกลาง
ใบมีสีแดง (รูปที่ 4 ข-ฉ) รากสีเขียว สีขาว ขนาดเล็ก 
พบขนรากจ านวนน้อย (รูปที่ 5 ข-ฉ) เมื่อ IAA มีความ
เข้มข้นเพิ่มขึ้นพบว่ารากมีขนาดใหญ่ตามล าดับ หน่อ
อ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 
IBA ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1, 1.5 และ 2 มก./ล. ต้น- 
อ่อนเปราะราศีมีลักษณะล าต้นเตี้ย สีเขียว ใบใหญ่ สี
เขียวอ่อน (รูปที่ 4 ช-ฎ) รากสีเขียว อวบ ไม่พบขนราก 
(รูปที่ 5 ช-ฎ) หน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงบน

อาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1, 
1.5 และ 2 มก./ล. ต้นอ่อนเปราะราศีมีลักษณะล าต้นสี
เขียว ขนาดเล็ก ใบสีเขียว ปลายใบมีสีเหลือง จ านวนใบ 
2-3 ใบ/หน่อ (รูปที่ 4 ฏ-ณ) รากอวบ สีเขียว ปลายราก
สีขาวขนาดเล็ก ไม่พบขนราก (รูปที่ 4 ฏ-ณ) เมื่อ
เปรียบเทียบฮอร์โมนออกซินทั้ง 3 ชนิด พบว่าฮอร์โมน 
IBA ท าให้ต้นอ่อนเปราะราศีมีใบ ล าต้น และราก ขนาด
ใหญ่กว่าฮอร์โมน IAA และ NAA จากการวิเคราะห์ผล
ทางสถิติดวยวิธี DMRT พบวาจ านวนยอดเฉลี่ย ความ
ยาวยอดเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย 
มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

ตารางที่ 3 ผลของฮอร์โมนกลุ่มออกซิน (IAA, IBA และ NAA) ต่อการชักน าหน่ออ่อนเปราะราศีให้เกิดยอดและ
ราก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในอาหารแข็งสูตร MS 

ฮอร์โมน 
กลุ่มออกซิน 

จ านวนยอดเฉลีย่ 
(ยอด/ชิ้นส่วนพืช) 

Mean±SE 

ความยาวยอดเฉลี่ย (ซม.) 
Mean±SE 

จ านวนรากเฉลี่ย 
(ราก/ชิ้นส่วนพืช) 

Mean±SE 

ความยาวรากเฉลี่ย (ซม.) 
Mean±SE 

MS (control) 2.10±0.31cde 3.13±0.25bcd 4.90±0.60c 3.00±0.19abcd 

IAA (มก./ล.) 

0.1 2.60±0.37bcde 4.08±0.33abc 7.70±0.59b 3.32±0.26ab 

0.5 3.90±0.23a 4.35±0.27a 10.60±0.73a 3.52±0.12a 

1 3.40±0.42ab 3.81±0.37abc 9.00±0.93ab 2.90±0.32bcde 

1.5 3.60±0.33ab 3.02±0.19cd 9.00±0.93ab 2.49±0.20de 

2 3.50±0.40ab 3.68±0.25abc 8.30±0.68ab 3.26±0.21abc 

IBA (มก./ล.) 

0.1 3.10±0.31abc 3.86±0.40abc 9.10±0.72ab 2.40±0.17e 

0.5 3.00±0.39abcd 3.54±0.46abc 9.10±0.91ab 2.71±0.13cde 

1 2.60±0.46bcde 3.83±0.33abc 7.90±0.97ab 2.53±0.16de 

1.5 2.80±0.24bcde 2.19±0.16d 7.50±0.50b 1.58±0.11f 

2 3.60±0.33ab 2.22±0.14d 9.00±0.81ab 1.83±0.09f 

NAA (มก./ล.) 

0.1 2.90±0.31abcde 3.59±0.25abc 7.30±0.77b 2.73±0.16cde 

0.5 2.00±0.21de 4.23±0.56ab 8.20±0.75ab 2.39±0.15e 

1 2.20±0.29cde 2.95±0.38cd 8.50±1.04ab 1.73±0.16f 

1.5 2.70±0.30bcde 3.23±0.30abcd 7.80±1.09b 1.76±0.12f 

2 1.90±0.23e 3.35±0.39abc 8.80±0.61ab 1.69±0.13f 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตามวิธีการวิเคราะห์แบบ DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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รูปที่ 4 ต้นอ่อนเปราะราศีเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มออกซิน IAA, IBA และ NAA ที่
ระดับความเข้มข้นต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ (ก) MS 0 มก./ล. (ข) IAA 0.1 มก./ล. (ค) IAA 0.5 มก./ล. 
(ง) IAA 1 มก./ล. (จ) IAA 1.5 มก./ล. (ฉ) IAA 2 มก./ล. (ช) IBA 0.1 มก./ล. (ซ) IBA 0.5 มก./ล. (ฌ) IBA 
1 มก./ล. (ญ) IBA 1.5 มก./ล. (ฎ) IBA 2 มก./ล. (ฏ) NAA 0.1 มก./ล. (ฐ) NAA 0.5 มก./ล. (ฑ) NAA 1 
มก./ล. (ฒ) NAA 1.5 มก./ล. (ณ) NAA 2 มก./ล. 
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รูปที่ 5 รากเปราะราศีเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มออกซิน IAA, IBA และ NAA ที่ระดับ

ความเข้มข้นต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ (ก) MS 0 มก./ล. (ข) IAA 0.1 มก./ล. (ค) IAA 0.5 มก./ล. (ง) 
IAA 1 มก./ล. (จ) IAA 1.5 มก./ล. (ฉ) IAA 2 มก./ล. (ช) IBA 0.1 มก./ล. (ซ) IBA 0.5 มก./ล. (ฌ) IBA 1 
มก./ล. (ญ) IBA 1.5 มก./ล. (ฎ) IBA 2 มก./ล. (ฏ) NAA 0.1 มก./ล. (ฐ) NAA 0.5 มก./ล. (ฑ) NAA 1 
มก./ล. (ฒ) NAA 1.5 มก./ล. (ณ) NAA 2 มก./ล. 

 

วิจารณ์ผลการวิจัย 

เมื่อน าหน่ออ่อนเปราะราศีเพาะเลี้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน ได้แก่ 
TDZ, Kinetin หรือ BA เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า
สามารถชักน าให้เกิดยอดได้มากเรียงตามล าดับ โดย

หน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม TDZ 1 
มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ยมากท่ีสุด 6.60 ยอด/ช้ินส่วน
พืช แตกต่างจาก Prathanturarug et al. (2003) 
เพาะเลี้ยงตาเหง้า Curcuma longa L. ในอาหารสูตร 
MS ที่เติม TDZ 18.17 µM เพาะเลี้ยง 8 สัปดาห์ ชัก
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น าให้เกิดยอด 18.22 ยอด/ช้ินส่วนพืช TDZ เป็น 
ฮอรโมนในกล ุมไซโทไคนินมีผลท าใหเกิดการแบ่งเซลล์
และชักน าให้เกิดตนพิเศษ (adventitious shoot) (Lu, 
1993) หน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม 
Kinetin 0.5-5 มก./ล. มีความยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด 
4-7 ซม. เมื่อเทียบกับฮอร์โมนไซโทไคนินชนิดอื่น 
สอดคล้องกับการทดลองของ Loc et al. (2005) 
ศึกษาการชักน าให้เกิดยอดของ C. zedoria Roscoe 
ในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA, Kinetin, IBA 
หรือ NAA พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม Kinetin ความ
เข้มข้น 0.5, 1, 3 และ 5 มก./ล. ท าให้พืชที่เพาะเลี้ยงมี
ความยาวยอดเฉลี่ยประมาณ 4-7 ซม. เพราะ Kinetin 
เป็นฮอร์โมนในกลุ่มไซโทไคนินมีคุณสมบัติต่อการ
เจริญเติบโตของยอด การขยายขนาดของเซลล์ และ
กระตุ้นการแบ่งเซลล์ (ค านูญ, 2542; Arteca, 1995) 
และแตกต่างจาก Bisht et al. (2012) ที่เพาะเลี้ยง
ปลายยอด Hedychium coronarium J. Koenig ใน
อาหารสูตร MS ที่เติม Kinetin ความเข้มข้น 1, 2, 3, 4 
และ 5 มก./ล. พบว่า H. coronarium J. Koenig มี
ความยาวยอดเฉลี่ย 1-3 ซม. และจ านวนยอดเฉลี่ย 2-3 
ยอด/ช้ินส่วนพืช Kochuthressia et al. (2012) 
ทดลองเพาะเลี้ยงเหง้า Kaempferia galanga L. ใน
อาหารสูตร MS ที่เติม Kinetin ความเข้มข้น 0.5, 1, 2, 
3, 4 และ 5 มก./ล. พบว่า Kinetin ความเข้มข้น 2 
มก./ล. เพาะเลี้ยง 4 สัปดาห์ ชักน าให้เกิดยอด 6.42 
ยอด/ช้ินส่วนพืช การเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีใน
อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 4 มก./ล. ชัก
น าให้เกิดยอด 4.90 ยอด/ช้ินส่วนพืช แตกต่างจากการ
ทดลองของ Rahman et al. (2005) เพาะเลี้ยงเหง้า K. 
galanga L. ในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA 1 
มก./ล. ชักน าให้เกิดยอด 8.50 ยอด/ช้ินส่วนพืช เมื่อ
เพาะเลี้ยง 6 สัปดาห์ สอดคล้องกับการทดลองของ 
Parida et al. (2010) เพาะเลี้ยงเหง้า K. galangal L. 

บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 1, 2, 3 และ 5 มก./ล. 
พบว่าในความเข้มข้น BA 5 มก./ล. ชักน าให้เกิดยอดได้ 
4.5 ยอด/ช้ินส่วนพืช เช่นเดียวกับผลการทดลองในครั้ง
นี้ที่เพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีในอาหารสูตร MS ที่
เติม BA 5 มก./ล. มีจ านวนยอดเฉลี่ย 4.5 ยอด/ช้ินส่วน
พืช และพบว่าเปราะราศีมีใบสีเขียวขนาดใหญ่ ล าต้น
อวบ ทั้งนี้เนื่องจากฮอร์โมน BA จะป้องกันไม่ให้
คลอโรฟิลล์ถูกท าลายได้ง่าย การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์
เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการสร้าง RNA และเอนไซม์ ต้น
อ่อนจึงมีสีเขียวเข้ม (สัมพันธ์, 2527; นพดล, 2537) 

หน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร 
MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มออกซิน 3 ชนิด ได้แก่ IAA, IBA 
หรือ NAA พบว่าหน่ออ่อนเปราะราศีที่เพาะเลี้ยงใน
อาหารที่เติม IAA, IBA และ NAA สามารถชักน าให้เกิด
จ านวนยอดเฉลี่ยได้มากเรียงตามล าดับ โดยพบว่าใน
อาหารสูตร MS ที่เติม IAA 0.5 มก./ล. สามารถชักน า
ให้เกิดการเจริญได้ดีกว่าเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารที่มี
ฮอร์โมนในกลุ่มออกซินชนิดอื่น เมื่อเพาะเลี้ยงหน่ออ่อน
เปราะราศีในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 0.1, 0.5, 1, 
1.5 และ 2 มก./ล. พบว่าในอาหารสูตร MS ที่เติม 
NAA 2 มก./ล. มีจ านวนรากเฉลี่ย 8.80 ราก/ช้ินส่วน
พืช สอดคล้องกับ Kambaska and Santilata (2009) 
เพาะเลี้ยงเหง้า Zingiber officinale Roscoe ใน
อาหารสูตร ½MS ที่เติม NAA 2 มก./ล. ชักน าให้เกิด
รากได้ 8.5 ราก/ช้ินส่วนพืช ซึ่งแตกต่างจาก Shirin et 
al. (2000) เพาะเลี้ยงเหง้า K. galangal L. ในอาหาร
สูตร MS ที่เติม NAA 3 µM มีจ านวนรากเฉลี่ย 14.4 
ราก/ช้ินส่วนพืช Geetha et al. (1997) เพาะเลี้ยง
เหง้า K. galangal L. และ K. rotunda L. ในอาหาร
สูตร MS เติม NAA 0.5 และ 1 มก./ล. เพาะเลี้ยงเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ มีจ านวนยอดเฉลี่ย 3-6 ยอด/ช้ินส่วน
พืช Hiremath (2006) เพาะเลี้ยงปลายยอด Zingiber 
officinale Roscoe บนอาหารสูตร MS ที่เติม IBA 
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0.5-2 มก./ล. ชักน าให้เกิดราก 5-7 ราก/ช้ินส่วนพืช 
จากรายงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวงศ์ขิง สกุล
เปราะพบว่านิยมใช้ฮอร์โมน IBA และ NAA ในการ
เพาะเลี้ยงมากกว่า IAA เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบ
ฮอร์โมนในกลุ่มออกซินทั้ง 3 ชนิด พบว่า IBA และ 
NAA มีประสิทธิภาพสูงกว่า เพราะไม่ถูกท าลายโดย
เอนไซม์ IAA oxidase หรือเอนไซม์อื่นท าให้มีผล
กระตุ้นอยู่ได้นานกว่า (นพดล, 2537) โดยที่ IAA มักจะ
ถูกท าลายโดยแสงและเอนไซม์ ดังนั้นควรศึกษาผลของ 
IAA ในปริมาณความเข้มข้นที่สูง 1-30 มก./ล. (ค านูญ, 
2542) นอกจากนี้ อ อกซิ นยั ง ล ดก า รสล ายขอ ง
คลอโรฟิลล์ RNA และโปรตีนบางชนิด แต่อาจจะท าให้ 
RNA และโปรตีนบางชนิดสูงขึ้นได้เช่นกัน (ดนัย, 2556) 
จึงพบว่าใบพืช และล าต้นพืชที่เติมฮอร์โมนกลุ่มออกซิน
จะมีใบและล าต้นสีเขียวเข้ม 

จากการเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีใน
อาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วมกัน 
พบว่า BA ในปริมาณความเข้มข้นเท่าเดิมร่วมกับ 
Kinetin มีแนวโน้มท าให้เกิดจ านวนยอดเฉลี่ย ความ
ยาวยอดเฉลี่ยได้มากกว่าการเพาะเลี้ยงในอาหารที่มี BA 
ร่วมกับ TDZ แตกต่างจากการทดลองของ Nayak 
(2000) เพาะเลี้ยงเหง้าของ C. aromatic Salisb ใน
อาหารสูตร MS ที่เติม BA 1, 3 และ 5 มก./ล. ร่วมกับ 
Kinetin 0.5 และ 1 มก./ล. เพาะเลี้ยง 4 สัปดาห์ 
พบว่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้น BA และความเข้มข้น 
Kinetin คงที่ โดย BA ความเข้มข้น 1, 3 และ 5 มก./
ล. ร่วมกับ Kinetin ความเข้มข้น 0.5 และ 1 มก./ล. 
พบว่ามีจ านวนยอดเฉลี่ยและความยาวยอดเฉลี่ยเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อน าหน่ออ่อนมาเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม 
ไซโทไคนินร่วมกันเพื่อชักน าให้เกิดยอดจ านวนมาก แต่
จากผลการทดลองพบว่าเกิดจ านวนยอดน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับการใช้ฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินเพียงชนิดเดียว 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากความเข้มข้นของฮอร์โมน 2 ชนิดอาจ

สูงเกินไป ท าให้ยับยั้งการเกิดยอดใหม่ และกระตุ้นการ
ท างานของเอนไซม์บางชนิด ท าให้เซลล์พืชเป็นอันตราย 
(Mok and Mok, 1994) 

 

สรุปผลการวิจัย 
การเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีขนาด 1 

ซม. ในอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน 
พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 1 มก./ล. สามารถ
ชักน าให้เกิดจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 6.60 ยอด/
ช้ินส่วนพืช และหน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม 
Kinetin 3 มก./ล. มีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 13.00 
ราก/ช้ินส่วนพืช หน่ออ่อนเปราะราศีที่ เพาะเลี้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มออกซิน พบว่า 
อาหารสูตร MS ที่เติม IAA 0.5 มก./ล. สามารถชักน า
ให้เกิดจ านวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.90 ยอด/ช้ินส่วนพืช 
ความยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด 4.35 ซม. จ านวนราก
เฉลี่ยมากที่สุด 10.60 ราก/ช้ินส่วนพืช และความยาว
รากเฉลี่ยมากที่สุด 3.52 ซม. หน่ออ่อนเปราะราศีที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโท- 
ไคนินร่วมกัน พบว่ามีจ านวนยอดเฉลี่ยและจ านวนราก
เฉลี่ยน้อยกว่าการเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนเปราะราศีใน
อาหารที่เติมฮอร์โมนไซโทไคนินและออกซินเพียงชนิด
เดียว ผลที่ ได้จากการศึกษาในครั้ งนี้สามารถเป็น
แนวทางในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เปราะราศีซึ่งเป็น
พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ พืชถิ่นเดียว และพืชหายาก
ของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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