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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาอุดมแดง (Curcuma pierreana Gagnep.)
เพื่อการอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทย
Tissue Culture of Curcuma pierreana Gagnep. for Conservation
of Rare Plant in Thailand
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บทคัดย่อ
มหาอุดมแดงเป็นไม้ประดับที่มีศักยภาพสูง วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาอุดมแดงซึ่งเป็นพืชหายากของ
ประเทศไทยได้ถูกพัฒนาขึ้น นําหน่ออ่อนของมหาอุดมแดงขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร Murashige and Skoog (MS) (1962) ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน (BA, Kinetin และ TDZ) ความเข้มข้น
0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4, 8 และ 16 มก./ล. หรือกลุ่มไซโทไคนินร่วมกัน (BA ร่วมกับ TDZ) และกลุ่มออกซิน (IAA, IBA
และ NAA) ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5 และ 2 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าหน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ร่วมกับ TDZ 2 มก./ล. สามารถชักนําให้เกิดยอดมากที่สุดเฉลี่ย 4.20 ยอด/
ชิ้นส่วนพืช และหน่ออ่อนมหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม IAA 2 มก./ล. สามารถชักนําให้เกิดรากเฉลี่ย
มากที่สุด 25.71 ราก/ชิ้นส่วนพืช

ABSTRACT
Curcuma pierreana Gagnep. is a highly valued ornamental plant. A protocol has been
developed for tissue culture of C. pierreana Gagnep., a rare plant from Thailand. Young shoots
of C. pierreana Gagnep. (1 cm in length) were cultured on Murashige and Skoog (MS) (1962)
medium containing 0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4, 8 and 16 mg/l of cytokinin hormone alone (BA, Kinetin and
TDZ), or a combination of cytokinins (BA and TDZ) and 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5 and 2 mg/l of auxins
(IAA, IBA and NAA) for eight weeks. The maximum average number of shoots (4.20
shoots/explant) was observed on the medium with the addition of 4 mg/l BA combined with 2
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mg/l TDZ. Thhe young shooots of C. pierreeana Gagnep. cultured on thhe medium suupplemented
with 2 mg/l IAAA produced thhe maximum average
a
numbeer of roots (25.771 roots/explaant).
คําสําคัญ: มหาออุดมแดง การเพาาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชหายาก การออนุรักษ์
Keywords: Cuurcuma pierreaana Gagnep., Tissue
T
Culture, Rare plant, Coonservation

บทนํา
มหาอุอุ ด มแดง (Curcuuma
pierreeana
Gagnep.) (รู ป ที่ 1) เป็ น พื ช ในสสกุ ล ขมิ้ น (Curcuuma)
วงศ์ขิง (Zingibeeraceae หรือ Giinger Family) จัดเป็น
พื ช หายากและะพื ช เฉพาะถิ่ น จากการตรวจจสอบ
สถานภาพพืช กั บ บัญชี แดงเพื่อการอนุ รักษ์ ธรรมมชาติ
(IUCN Red LList) และบัญชีแดงระดับประเททศไทย
(Thai Red List) และจากการรายงานของสสุรพล

ห
(2554)) ได้รายงานพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของวงศ์
ขิง -ข่ า ในประเทศไทย
ใ
พบว่ ามหาอุ ดมแดงเป็นพื ชหา
ยากวงศ์ขิง เป็นพรรณไไม้ที่พบมากในเขขตร้อนและเขต
น ่วโลก พบมากในเขตเอเชียตะววันออกเฉียงใต้
กึ่งร้อนทั
ปัจจุบันทั
น ่วโลกพบประมมาณ 53 สกุล 1,300 ชนิด โดย
ในประะเทศไทยพบประะมาณ 26 สกุล 300 ชนิด
(Larseen & Larsen, 20006)

รูปที่ 1 มหาอุดมแดดง (Curcuma piierreana Gagneep.)
พื ช สกกุ ล ขมิ้ น เป็ น พื ช กลุ
ก ่ ม ใหญ่ ใ นวงศ์ ขิขิ ง ใน
ประเทศไทยพบประมาณ 38 ชนนิด และกระจายอยู่ทั่ว
ทุ ก ภาคของปร ะเทศ โดยเฉพาาะภาคเหนื อ และะภาค
ตะวันออกเฉียงเเหนือ ซึ่งมักพบเป็ป็นพืชพื้นล่างในปป่าเต็ง
รัง ป่าเบญจพรรรณ ป่าดิบแล้ง แลละป่าสน ที่ระดับความ
บ
สูงจากน้ําทะเล 500–1,000 เมมตร เป็นไม้ล้มลุกอายุ
หลายปี มีลําต้นนใต้ดินแบบเหง้า พบน้อยชนิดที่เป็นพืช
อิงอาศัย มีกลิ่นซึ่งเกิดจากต่อมนน้ํามันหอมระเหยยอยู่ใน
ทุกส่วนของพืชโโดยเฉพาะที่เหง้า ซึ่งคนสมัยโบราณเชื่อ

ว ขิงเป็ นไม้มง คลจึงนิ ยมนํามาาปลูกไว้ประจํ า
ว่าพืชวงศ์
บ้ า น นํน า ไปประกอบอ าหาร พื ช ในสกุกุ ล ขมิ้ น นั บ ว่ า มี
ความสสําคัญมาก มีหลาายชนิดเป็นพืชเศศรษฐกิจ มนุษย์
รู้จักนําพื
า ชในสกุลนี้มาใช้ประโยชน์อย่างกว้
ง างขวางเป็น
เวลานาานมาแล้ว จึงนับได้
ไ ว่าพืชวงศ์ขิงเป็ป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่มีควาามสําคัญในประเทศที่ควรอนุรักษ์ไว้ (จรัญและ
พวงเพ็ญ, 2555)
บ
ด ดอก
มหาอุ ด มแดดงเป็ น ไม้ ป ระดั บและตั
สามารถนํามาประดับตกกแต่งได้ นับได้ว่าเป็นพืชอีกชนิด
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หนึ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ ม ากทางด้ า นเกษตรกรรม โดย
เกษตรกรนิ ย มนํ า มาเพาะปลู ก ขายและส่ ง ออก
ต่างประเทศ สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้เหง้า ซึ่ง
ส่วนมากนิยมขยายพันธุ์ในฤดูฝน เนื่องจากฤดูหนาวพืช
วงศ์ขิงจะมีการพักการเจริญเติบโต และการใช้เหง้าใน
การปลู ก จะเกิ ด โรคเน่ า ของเหง้ า โดยปั จ จุ บั น แหล่ ง
อาศัยของมหาอุดมแดงได้ถูกบุกรุก ทําลาย เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร รวมทั้งมีการก่อสร้าง
ทางคมนาคมทําให้มีจํานวนประชากรของพืชลดน้อยลง
ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็นอีกวิธีการขยายพันธุ์
ที่มีประสิทธิภาพ ให้พืชเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วโดย
ไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และได้ต้นใหม่ที่ปราศจากโรคที่เกิด
จากเชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรีย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมของพืชหายากอย่างยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์
ในการทดลองครั้งนี้เพื่อขยายพันธุ์มหาอุดมแดงให้ได้
จํานวนมาก และอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทยให้คง
อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
นําเหง้าที่มีหน่ออ่อนของมหาอุดมแดง ที่เก็บ
จากบริเวณป่าเต็งรัง จังหวัดอุบลราชธานี นํามาล้าง
ผ่านน้ําสะอาดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ฉีดพ่นด้วยเอทิล
แอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ความเข้มข้น 70%
จากนั้นนํามาฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรท์ (sodium hypochlorite) 0.2% เป็นเวลา 20
นาที หยด Tween 20 ประมาณ 1-2 หยด เพื่อลดแรง
ตึงผิว และฟอกฆ่าเชื้อต่อด้วยสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรท์ 0.15% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ํา
กลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ 4 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําหน่ออ่อนมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog
(MS) (1962) ที่เติมฮอร์โมน BA และ NAA และเพิ่ม
จํานวนโดยการย้ายหน่ออ่อนมาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่
เติมฮอร์โมน TDZ 2 มก./ล. จากนั้นนําหน่ออ่อนที่

Research

ได้มาปรับสภาพในอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุม
การเจริญเติบโต เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วจึงนําไปทํา
การทดลอง ดังต่อไปนี้
การทดลองที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมนกลุ่ม
ไซโทไคนิน (BA, Kinetin และ TDZ) เพื่อเพิ่ม
จํานวนยอดของหน่ออ่อน
นําหน่ออ่อนของมหาอุดมแดงมาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน ได้แก่
BA, TDZ และ Kinetin ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1,
2, 4, 8 และ 16 มก./ล. ทําการทดลองละ 15 ซ้ํา โดย
เพาะเลี้ยง 1 หน่ออ่อนต่อ 1 ขวดเพาะเลี้ยง นําไปวาง
บนชั้ น เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ในห้ อ งเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 ชั่วโมง/วัน
ด้ว ยหลอดไฟฟลูอ อร์ เ รสเซนต์ ความเข้ม แสง 2,000
ลักซ์ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกจํานวนยอด
ความยาวยอด จํานวนราก และความยาวราก
การทดลองที่ 2 ศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมนกลุ่ม
ไซโทไคนินร่วมกัน (BA ร่วมกับ TDZ) เพื่อเพิ่ม
จํานวนยอดของหน่ออ่อน
นําหน่ออ่อนของมหาอุดมแดงมาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วม
กัน ได้แก่ BA ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 0, 0.5, 2, 4
และ 8 มก./ล. ทําการทดลองละ 15 ซ้ํา โดยเพาะเลี้ยง
1 หน่ออ่อนต่อ 1 ขวดเพาะเลี้ยง ทําการเพาะเลี้ยงใน
สภาพเดียวกันกับการทดลองที่ 1 บันทึกจํานวนยอด
ความยาวยอด จํานวนราก และความยาวราก
การทดลองที่ 3 ศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมนกลุ่ม
ออกซิน (IAA, IBA และ NAA) เพื่อกระตุ้นหน่ออ่อน
ให้เกิดราก
นําหน่ออ่อนของมหาอุ ดมแดงมาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มออกซิน ได้แก่
IAA, IBA และ NAA ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5
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และ 2 มก./ล. ทําการทดลองละ 15 ซ้ํา โดยเพาะเลี้ยง
1 หน่ออ่อนต่อ 1 ขวดเพาะเลี้ยง ทําการเพาะเลี้ยงใน
สภาพเดียวกันกับการทดลองที่ 1 บันทึกจํานวนยอด
ความยาวยอด จํานวนราก และความยาวราก
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์
(Completely Randomized Design, CRD)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) (version 11.5 for
Windows) วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยตาราง
ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่
ละหน่วยการทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการวิจัย
ผลของความเข้ มข้น ฮอร์โ มนกลุ่มไซโทไคนิน (BA,
Kinetin และ TDZ) เพื่อเพิ่มจํานวนยอด
เมื่อนําหน่ออ่อนมหาอุดมแดงมาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน ได้แก่
BA, TDZ และ Kinetin ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1,
2, 4, 8 และ 16 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า
หน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA
ความเข้มข้น 4 มก./ล. (รูปที่ 2 ฉ) มีลักษณะลําต้น
เรี ย วเล็ ก ใบสี เ ขี ย วขนาดเล็ ก รากสี เ ขี ย วและสี ข าว
จํานวนมาก มีขนราก จํานวนยอดเฉลี่ย 3.73 ยอด/
ชิ้นส่วนพืช หน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่
เติม BA ความเข้มข้น 1 มก./ล. จํานวนรากเฉลี่ยมาก
ที่สุด 7.67 ราก/ชิ้นส่วนพืช หน่ออ่อนมหาอุดมแดงที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ในปริมาณ
เพิ่ ม ขึ้ น จะมี จํ า นวนยอดเพิ่ ม มากขึ้ น แต่ จํ า นวนรากมี
ปริมาณลดลง หน่ออ่อนมหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม Kinetin ความเข้มข้น 16
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มก./ล. (รูปที่ 2 ฒ) ลักษณะต้นสีเขียวอ่อน อวบ ใบ
ใหญ่ รากสีเขียวและสีขาว มีขนราก จํานวนยอดเฉลี่ย
1-2
ยอด/ชิ้น ส่ว นพืช หน่ออ่ อ นมหาอุด มแดงที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ (รูปที่ 2
ณ-น) ลําต้นมีขนาดเล็ก จํานวนมาก รากสีเขียวและสี
ขาว มีข นราก ใบเรียวเล็ก หน่ออ่อนที่เ พาะเลี้ย งบน
อาหารที่เติม TDZ 8 มก./ล. (รูปที่ 2 ธ) มีจํานวนยอด
เฉลี่ยมากที่สุด 3.93 ยอด/ชิ้นส่วนพืช ความยาวยอด
เฉลี่ย 2.06 ซม. (ตารางที่ 1) จากการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติด้วยวิธี DMRT พบว่าจํานวนยอดเฉลี่ย ความยาว
ยอดเฉลี่ย จํานวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย มี
ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผลของความเข้มข้นของฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วม
กัน (BA ร่วมกับ TDZ) เพื่อเพิ่มจํานวนยอด
เมื่อนําหน่ออ่อนมหาอุดมแดงมาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วม
กัน ได้แก่ BA ความเข้มข้น 0.5 และ 4 มก./ล. ร่วมกับ
TDZ ความเข้มข้น 2, 4 และ 8 มก./ล. เป็นเวลา 8
สัปดาห์ พบว่าหน่ออ่อนมหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ร่วมกับ TDZ
ความเข้มข้น 2 มก./ล. (รูปที่ 3 จ) ใบสีเขียว ใบเรียว มี
จํานวนมาก รากสีเขียวและสีขาวจํานวนมาก จํานวน
ยอดเฉลี่ยมากที่สุด 4.20 ยอด/ชิ้นส่วนพืช และหน่อ
อ่อนมหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่
เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต มีรากสีเขียวและสีขาว
มีขนราก (รูปที่ 3 ก) มีจํานวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 9.06
ราก/ชิ้นส่วนพืช (ตารางที่ 2) จากการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติด้วยวิธี DMRT พบว่าจํานวนยอดเฉลี่ย ความยาว
ยอดเฉลี่ย จํานวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย มี
ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ม
น BA, Kinetin
รูปทีท่ 2 ต้นอ่อนมหหาอุดมแดงเมื่อเพพาะเลี้ยงบนอาหหารสูตร MS ทีี่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิ
ท
และ TDZ (มก./ล.) ที่ระดับความเข้
บ
มข้นต่างกั
ง น เป็นเวลา 8 สัสปดาห์
ก. MS (control)
ช. BA 8
ฐ. Kinetin 4
ถ. TDZ 2

ข. BA 0.1
ซ. BA 16
ฑ. Kinetin 8
ท. TDZZ 4

ค. BAA 0.5
ฌ. Kinnetin 0.1
ฒ. Kinnetin 16
ธ. TDDZ 8

ง. BA
B 1
ญ. Kinetin 0.5
ณ. TDZ 0.1
น. TDZ
T 16

จ. BA 2
ฎ Kinetin 1
ฎ.
ด TDZ 0.5
ด.

ฉ. BA 4
ฏ. Kinetin 2
ต. TDZ 1
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ตารางที่ 1 ผลของฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน (BA, Kinetin และ TDZ) ต่อการชักนําหน่ออ่อนมหาอุดมแดงให้เกิด
ยอด เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในอาหารแข็งสูตร MS
ฮอร์โมนกลุ่ม
ไซโทไคนิน

จํานวน
ยอดที่
เพาะเลี้ยง
15

จํานวนยอดเฉลี่ย
(ยอด/ชิ้นส่วนพืช)
Mean±SE
1.33±0.13efg

ความยาวยอดเฉลี่ย
(ซม.)
Mean±SE
4.74±0.31bc

จํานวนรากเฉลี่ย
(ราก/ชิ้นส่วนพืช)
Mean±SE
6.07±0.48ab

ความยาวรากเฉลี่ย
(ซม.)
Mean±SE
2.90±0.22a

MS (control)
BA (มก./ล.)
0.1
15
2.47±0.52cde
3.71±0.31efgh
6.93±1.04ab
2.61±0.26abc
0.5
15
3.13±0.27abc
3.52±0.15fghi
7.27±0.43ab
2.23±0.11cde
1
15
2.60±0.24bcd
3.18±0.24ghijk
7.67±1.10a
1.95±0.14defg
2
15
2.47±0.27cde
2.74±0.19jklm
7.07±0.67ab
2.21±0.15cde
4
15
3.73±0.55ab
3.04±0.15hijkl
7.40±0.88ab
2.08±0.11de
8
15
3.20±0.46abc
2.40±0.18klm
5.20±0.73b
1.81±0.09efg
16
15
3.67±0.46ab
2.28±0.18lm
3.07±0.38c
1.08±0.07i
Kinetin (มก./ล.)
0.1
15
1.27±0.12fg
5.59±0.21a
6.47±0.72ab
2.38±0.16bcd
0.5
15
1.13±0.09g
5.23±0.29ab
5.87±0.63ab
2.69±0.23ab
1
15
1.67±0.23defg
4.47±0.27cd
6.00±0.59ab
2.80±0.22ab
2
15
1.60±0.24defg
4.34±0.28cde
6.60±0.75ab
2.58±0.14abc
4
15
1.60±0.21defg
4.10±0.30cdef
7.40±0.64ab
2.10±0.08de
8
15
1.80±0.20defg
3.61±0.27efghi
7.13±1.10ab
2.01±0.08def
16
15
2.40±0.21cdef
2.73±0.16jklm
5.87±0.79ab
1.54±0.11gh
TDZ (มก./ล.)
0.1
15
1.60±0.16defg
3.87±0.33defg
5.93±0.60ab
2.07±0.10de
0.5
15
2.40±0.19cdef
3.21±0.26ghij
5.67±0.58ab
1.58±0.10fgh
1
15
3.00±0.39abc
2.73±0.21jklm
2.27±0.33c
1.24±0.12hi
2
15
3.53±0.46abc
2.43±0.16jklm
2.33±0.30c
1.18±0.13hi
4
15
3.20±0.62abc
2.94±0.32ijkl
1.87±0.26c
1.03±0.08i
8
15
3.93±0.61a
2.06±0.20m
1.47±1.17c
1.33±0.17hi
16
15
2.67±0.30bcd
1.99±0.15m
1.60±0.21c
1.08±0.11i
หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันทางแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ
DMRT
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ตารางที่ 2 ผลของฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินที่ใช้ร่วมกัน (BA และ TDZ) ต่อการชักนําหน่ออ่อนมหาอุดมแดงให้เกิด
ยอด เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในอาหารแข็งสูตร MS
ฮอร์โมนกลุ่ม
ไซโทไคนิน

จํานวน
ยอดที่
เพาะเลี้ยง
15

จํานวนยอดเฉลี่ย
(ยอด/ชิ้นส่วนพืช)
Mean±SE
1.46±0.16d

ความยาวยอดเฉลี่ย
(ซม.)
Mean±SE
5.22±0.29a

จํานวนรากเฉลี่ย
(ราก/ชิ้นส่วนพืช)
Mean±SE
9.06±0.86a

ความยาวรากเฉลี่ย
(ซม.)
Mean±SE
4.57±0.28a

MS (control)
BA
TDZ
(มก./ล.) (มก./ล.)
0.5
2
15
2.42±0.16cd
2.26±0.20b
5.80±1.56abc
1.93±0.28b
0.5
4
15
3.07±0.29abc
2.48±0.28b
5.45±1.12abc
2.03±0.15b
0.5
8
15
2.80±0.33bc
2.61±0.15b
2.88±0.63bc
1.65±0.24b
4
2
15
4.20±0.38a
2.75±0.16b
6.21±1.07ab
1.61±0.13b
4
4
15
4.00±0.63ab
2.82±0.15b
8.50±2.00a
1.94±0.21b
4
8
15
3.07±0.59abc
2.85±0.17b
2.50±0.46c
1.33±0.14b
หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันทางแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย แบบ
DMRT

ก
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จ

ค

ฉ

ง

ช

รูปที่ 3 ต้นอ่อนมหาอุดมแดงเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วมกัน (BA และ
TDZ) (มก./ล.) ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ก. MS (control)
ข. BA 0.5 ร่วมกับ TDZ 2
ค. BA 0.5 ร่วมกับ TDZ 4
ง. BA 0.5 ร่วมกับ TDZ 8 จ. BA 4 ร่วมกับ TDZ 2
ฉ. BA 4 ร่วมกับ TDZ 4
ช. BA 4 ร่วมกับ TDZ 8

งานวิจัย
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ตารางที่ 3 ผลของฮอร์โมนกลุ่มออกซิน (IAA, IBA และ NAA) ต่อการชักนําหน่ออ่อนมหาอุดมแดงให้เกิดราก เมื่อ
เพาะเลี้ยง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในอาหารแข็งสูตร MS
ฮอร์โมนกลุ่ม
ออกซิน

จํานวนยอด
ที่เพาะเลี้ยง

จํานวนยอดเฉลี่ย
(ยอด/ชิ้นส่วนพืช)
Mean±SE
1.53±0.16ef

ความยาวยอดเฉลี่ย
(ซม.)
Mean±SE
7.04±0.36a

จํานวนรากเฉลี่ย
(ราก/ชิ้นส่วนพืช)
Mean±SE
16.06±1.52cde

ความยาวรากเฉลี่ย
(ซม.)
Mean±SE
4.59±0.16a

MS (control)
15
IAA (มก./ล.)
0.1
15
2.66±0.48abc
4.57±0.23cdefg
18.60±2.33bc
3.58±0.19b
0.5
15
2.46±0.25abcde
5.00±0.32bcde
18.06±2.31c
3.46±0.15b
1
15
2.53±0.27abcd
4.54±0.22cdefg
25.33±2.59a
3.33±0.12b
1.5
15
3.13±0.30ab
4.72±0.31bcdef
24.73±2.55a
3.59±0.26b
2
15
3.14±0.27ab
4.04±0.23fgh
25.71±2.18a
3.15±0.12bc
IBA (มก./ล.)
0.1
15
1.80±0.22cdef
5.26±0.33bcd
9.33±1.16f
3.22±0.25bc
0.5
15
1.78±0.26cdef
6.64±0.33a
11.57±1.00ef
3.08±0.14bcd
1
15
2.21±0.39bcdef
5.12±0.26bcde
11.00±1.38ef
2.98±0.23bcd
1.5
15
1.46±0.19f
5.51±0.27b
8.86±1.12f
2.68±0.16cd
2
15
1.64±0.22def
5.44±0.35bc
8.35±1.20f
3.28±0.18bc
NAA (มก./ล.)
0.1
15
2.20±0.24bcdef
4.53±0.34cdefg
12.33±1.66def
3.22±0.14bc
0.5
15
3.33±0.41a
3.58±0.31h
11.83±1.60ef
3.24±0.21bc
1
15
3.20±0.24a
4.27±0.22efgh
17.80±1.70cd
3.09±0.17bcd
1.5
15
2.53±0.37a
3.72±0.18gh
23.53±1.73ab
2.56±0.14d
abcd
defgh
cde
2
15
2.44±0.27
4.40±0.27
15.66±1.85
3.36±0.18b
หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันทางแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย แบบ
DMRT

ผลของความเข้มข้นฮอร์โมนกลุ่มออกซิน (IAA, IBA
และ NAA) เพื่อกระตุ้นหน่ออ่อนให้เกิดราก
เมื่ อ นํ า หน่ อ อ่ อ นของ มหาอุ ด มแดงมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่ม
ออกซิน ได้แก่ IAA, IBA และ NAA ความเข้มข้น 0,
0.1, 0.5, 1, 1.5 และ 2 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์
พบว่าหน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม
IAA ความเข้มข้น 2 มก./ล. (รูปที่ 4 ฉ และรูปที่ 5 ฉ)
ใบมีสีเขียว ใบเรียว มีรากสีเขียวและสีขาวจํานวนมาก

มีขนราก จํานวนยอด 2-3 ยอด/ชิ้นส่วนพืช จํานวนราก
เฉลี่ยมากที่สุด 25.71 ราก/ชิ้นส่วนพืช (ตารางที่ 3)
หน่ออ่อนมหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS
ที่เติม IBA ความเข้มข้น 1 มก./ล. (รูปที่ 5 ฌ) มีรากสี
เขี ย วและสี ข าว ไม่ พ บขนราก ลํ า ต้ น อวบ ใบสี เ ขี ย ว
หน่ออ่อนมหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS
ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0.5 มก./ล. (รูปที่ 4 ฐ และ
รูปที่ 5 ฐ) มีลักษณะต้นสีเขียวอวบ ใบใหญ่ มีรากสี
เขียวและสีขาว มีขนราก จํานวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.33
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ยอด/ชิ้นส่วนพืช (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติด้วยวิธี DMRT พบว่าจํานวนยอดเฉลี่ย ความยาว

Research

ยอดเฉลี่ย จํานวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยมี
ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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รูปที่ 4 ต้นอ่อนมหาอุดมแดงเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มออกซิน IAA, IBA และ NAA
(มก./ล.) ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ก. MS (control) ข. IAA 0.1
ค. IAA 0.5
ง. IAA 1
จ. IAA 1.5
ฉ. IAA 2
ช. IBA 0.1
ซ. IBA 0.5
ฌ. IBA 1
ญ. IBA 1.5
ฎ. IBA 2
ฏ. NAA 0.1
ฐ. NAA 0.5
ฑ. NAA 1
ฒ. NAA 1.5
ณ. NAA 2
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รูปที่ 5 ลักษณะรากของมหาอุดมแดงเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มออกซิน IAA IBA และ
NAA (มก./ล.) ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ก. MS (control) ข. IAA 0.1
ค. IAA 0.5
ง. IAA 1
จ. IAA 1.5
ฉ. IAA 2
ช. IBA 0.1
ซ. IBA 0.5
ฌ. IBA 1
ญ. IBA 1.5
ฎ. IBA 2
ฏ. NAA 0.1
ฐ. NAA 0.5
ฑ. NAA 1
ฒ. NAA 1.5
ณ. NAA 2

วิจารณ์ผลการวิจัย
เมื่อนําหน่ออ่อนมหาอุดมแดงเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนิน ได้แก่
BA, Kinetin หรือ TDZ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเมื่อ

เพาะเลี้ยงหน่ออ่อนมหาอุดมแดงบนอาหารที่เติม TDZ
8 มก./ล. มีจํานวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.93 ยอด/
ชิ้นส่วนพืช ซึ่งฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินมีผลต่อการแบ่ง
เซลล์ ช่วยในการเจริญของต้น กระตุ้นการแบ่ง เซลล์
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และการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหน่อเล็กๆ (บุญยืน, 2544)
และ TDZ
เป็ น ฮอร์ โ มนไซโทไคนิ น ในกลุ่ ม
phenylureas
มีความเสถียรและออกฤทธิ์คล้า ย
adenine-type cytokinins ส่วนมากในความเข้มข้น
ต่ํา TDZ จึงมีประสิทธิภาพสูง (Mok et al., 1987) ผล
การศึกษาในครั้งนี้แตกต่างจากการศึกษาของ กู่คําและ
วิ ไ ลลั ก ษณ์ (2551) ซึ่ ง เพาะเลี้ ย งตาข้ า งว่ า นนางคํ า
(Curcuma aromatica Salisb) บนอาหารที่เติม TDZ
2.5 และ 2.0 มก./ล. พบว่า มีจํานวนยอดเฉลี่ยมาก
ที่สุด 10.4 และ 10.3 ยอด/ชิ้นส่วนพืช ตามลําดับ
แตกต่างจาก Zhang et al. (2011ก) เพาะเลี้ยง
C. soloensis บนอาหารที่เติมฮอร์โมน TDZ เพียง
อย่างเดียว เกิดยอด 18.7 ยอด/ชิ้นส่วนพืช และ
Prathanturarug et al. (2005) เพาะเลี้ยงเหง้า
ขมิ้นชัน (C. longa) บนอาหารเหลวที่เติม TDZ 72.64
ไมโครโมล พบว่ามีจํานวนยอด 11.4 ยอด/ชิ้นส่วนพืช
นอกจากนี้มีการรายงานของ Srirat et al. (2009) ที่
เพาะเลี้ยงขมิ้นชันบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้ําตาล
ซูโครส 60 ก/ล ร่วมกับ TDZ 5 มก./ล. ทําให้เกิดยอด
มากที่สุด 6.65 ยอด/ชิ้นส่วนพืช ซึ่งจากการทดลองใน
ครั้งนี้ พบว่ามหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงมีจํานวนยอดน้อย
กว่าการทดลองของนักวิจัยท่านอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ในการทดลองครั้งนี้ใช้ชนิดพืชแตกต่างจากงานวิจัยอื่น
ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน
หน่ออ่อนมหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA
4 มก./ล. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.73 ยอด/ชิ้นส่วนพืช
และหน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA 1 มก./ล.
มีจํานวนรากมากที่สุด 7.67 ราก/ชิ้นส่วนพืช แตกต่าง
จาก Theanphong et al. (2010) ที่เพาะเลี้ยงยอด
ของว่านมหาเมฆ (C. aeruginosa) ที่เติม BA 1.0
มก./ล. ร่วมกับ NAA 0.5 มก./ล. ชักนําให้เกิดรากมาก
ที่สุด 10 ราก/ชิ้นส่วนพืช โดยฮอร์โมน BA เป็น
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ฮอร์ โ มนกลุ่ ม ไซโทไคนิ น มี ผ ลต่ อ การแบ่ ง เซลล์ แ ละ
กระตุ้ น การเจริ ญ เติ บ โตทางด้ า นลํ า ต้ น ของพื ช และ
กระตุ้นการเจริญของตาข้าง (พีรเดช, 2529) หน่ออ่อน
มหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม Kinetin 16
มก./ล. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 2.40 ยอด/ชิ้นส่วนพืช และ
หน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม Kinetin 0.1
มก./ล. มีจํานวนรากเฉลี่ย 6.47 ราก/ชิ้นส่วนพืช
Kinetin จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการยืดยาวของตา
ข้าง ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับ IAA หรือ GA ชนิดใดชนิดหนึ่ง
จะทํ า ให้ ต าข้ า งเกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั น ได้ (นพดล,
2537)
เมื่อนําหน่ออ่อนมหาอุดมแดงมาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วม
กัน พบว่าหน่ออ่อนมหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ร่วมกับ TDZ 2 มก./ล. มี
จํานวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 4.20 ยอด/ชิ้นส่วนพืช ผล
การทดลองที่ได้แตกต่างจาก Zhang et al. (2011ข) ที่
เพาะเลี้ยง C. kwangsiensis บนอาหารที่เติม TDZ
1.4 ไมโครโมล ร่วมกับ BA 4.4 ไมโครโมล และ 2,4-D
2.3 ไมโครโมล สามารถชักนําให้เกิดแคลลัส 91% ใน
การทดลองครั้งนี้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาอุดมแดงใน
อาหารที่ มี ฮ อร์ โ มนในกลุ่ ม ไซโทไคนิ น ร่ ว มกั น ทํ า ให้ มี
จํานวนยอดเฉลี่ยมากกว่าการเพาะเลี้ยงในอาหารที่มี
ฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินเพียงชนิดเดียว หน่ออ่อนมหา
อุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน
กลุ่มออกซินเพื่อกระตุ้นให้เกิดราก พบว่าเมื่อเพาะเลี้ยง
หน่ออ่อนมหาอุดมแดงบนอาหารที่เติม IAA 2 มก./ล.
มีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.14 ยอด/ชิ้นส่วนพืช และมี
จํานวนรากเฉลี่ย 25.71 ราก/ชิ้นส่วนพืช ซึ่งพบว่า
ฮอร์โมน IAA มีผลกระตุ้นการขยายขนาดของเซลล์
การยืดตัวของเซลล์ และยังมีผลกระตุ้นการเกิดของราก
(พีรเดช, 2529) แตกต่างจาก Raihana et al. (2011)

งานวิจัย
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ที่เพาะเลี้ยงตาเหง้าขมิ้นขาว (C. mangga) บนอาหาร
ที่เติม BAP, IAA และ NAA พบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงขมิ้น
ขาวบนอาหารที่เติม NAA 1 มก./ล. มีจํานวนรากมาก
ที่สุด 62.5 ราก/ชิ้นส่วนพืช และ Bharelee et al.
(2005) เพาะเลี้ยงเหง้าของขมิ้นม่วง (C. caesia) และ
เหง้าขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) บนอาหารที่เติม IAA 0.5
มก./ล. เกิดรากเฉลี่ย 9.2 และ 8.9 ราก/ชิ้นส่วนพืช
ตามลํ า ดั บ หน่ อ อ่ อ นมหาอุ ด มแดงที่ เ พาะเลี้ ย งบน
อาหารที่เติม IBA 1 มก./ล. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 2.21
ยอด/ชิ้นส่วนพืช และหน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่
เติม IBA 0.5 มก./ล. มีจํานวนรากเฉลี่ย 11.57 ราก/
ชิ้นส่วนพืช IBA เป็นฮอร์โมนกลุ่มออกซินสามารถ
กระตุ้นการแบ่งเซลล์และการเกิดราก (บุณยืน, 2544)
หน่ อ อ่ อ นมหาอุ ด มแดงที่ เ พาะเลี้ ย งบนอาหารที่ เ ติ ม
NAA 0.5 มก./ล. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.33 ยอด/
ชิ้นส่วนพืช และหน่ออ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม
NAA 1.5 มก./ล. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 23.53 ราก/
ชิ้นส่วนพืช ซึ่งแตกต่างจาก พันธิตราและคณะ (2555)
ที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขมิ้นขาวบนอาหารที่เติม NAA 0.5
มก./ล. ร่วมกับ BA 1 มก./ล. สามารถชักนําให้เกิด
จํานวนรากได้สูงสุด 8.2 ราก/ชิ้นส่วนพืช ในการทดลอง
ครั้งนี้สามารถใช้ฮอร์โมน IAA กระตุ้นให้หน่ออ่อนมหา
อุดมแดงเกิ ดรากในหลอดทดลองได้จํานวนมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับการทดลองของ Bharelee et al.
(2005) ที่ เพาะเลี้ ย งเหง้า ของขมิ้น ม่วงและเหง้ า ขมิ้ น
อ้อย โดยฮอร์โมน IAA เหมือนกันในการกระตุ้นให้เกิด
ราก แต่ได้จํานวนรากน้อยกว่าการทดลองในครั้งนี้ ทั้งนี้
อาจเนื่ อ งจากความแตกต่ า งของชนิ ด พื ช ที่ ทํ า การ
ทดลอง

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงหน่ออ่อน
มหาอุดมแดงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่ม
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ไซโทไคนิน พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 8 มก./ล.
สามารถชักนําให้เกิดจํานวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.93
ยอด/ชิ้นส่วนพืช หน่ออ่อนมหาอุดมแดงที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มไซโทไคนินร่วมกัน
พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ร่วมกับ
TDZ 2 มก./ล. สามารถชักนําให้เกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด
4.20 ยอด/ชิ้นส่วนพืช ซึ่งมีจํานวนยอดเฉลี่ยมากกว่า
การเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนมหาอุดมแดงบนอาหารที่เติม
ฮอร์ โ มนกลุ่ ม ไซโทไคนิ น หน่ อ อ่ อ นมหาอุ ด มแดงที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนกลุ่มออก
ซิน พบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงหน่ออ่อนบนอาหารสูตร MS ที่
เติม NAA 0.5 มก./ล. สามารถชักนําให้มีจํานวนราก
เฉลี่ยมากที่สุด 25.71 ราก/ชิ้นส่วนพืช
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