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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีน (6-
BAP) ท่ีระดับความเข้มข้น 0  1  2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการชักนําให้เพ่ิมจํานวนยอด จํานวนใบ จํานวนราก 
และความยาวยอด ของเนื้อเย่ือยอดและตาข้างสลัดน้ํา (Nasturtium officinale R. Br.) ท่ีเพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร Murashige and Skoog (MS) ด้วยการฟอกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบไม่ตัดแยกยอดออกจากต้น โดยการโน้ม
ยอดลงแช่เอธิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 นาที จึงตัดยอดสลัดน้ําแช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ท่ีมีความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) เป็นเวลา 10 นาที ล้างออกด้วยน้ํากลั่นท่ีผ่านการฆ่าเชื้อ 3 
คร้ัง นําไปเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ บนสูตรอาหาร MS เพ่ือใช้เป็นพืชต้ังต้นสําหรับทดสอบผลของ 6-BAP 
ต่อไป โดยตัดส่วนยอดย้ายไปเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผล
การศึกษา พบว่าการเพาะเลี้ยงยอดสลัดน้ําท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิด
จํานวนยอดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด (7.50±1.18 ยอดต่อชิ้นส่วน) มีจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังหมดเฉลี่ยสูงสุด 
(29.40±2.46  ใบต่อชิ้นส่วน) และมีความยาวยอดเฉลี่ย (0.87±0.29 เซนติเมตร) ซ่ึงไม่พบว่าเกิดราก  สําหรับการ
เพาะเลี้ยงส่วนของตาข้างสลัดน้ํา พบว่าสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชัก
นําให้เกิดจํานวนยอดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด (5.60±0.97 ยอดต่อชิ้นส่วน) มีจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังหมดเฉลี่ยสูงสุด 
(25.10±0.88  ใบต่อชิ้นส่วน) และมีความยาวยอดเฉลี่ย (0.92±0.51 เซนติเมตร) และเกิดจํานวนรากเฉลี่ย 
(0.60±0.52 รากต่อชิ้นส่วน)  
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the effect of 6-benzylaminopurine (6-BAP) on In 

vitro shoot, leaf, root and shoot length multiplication from shoot and lateral bud explants of 
watercress (Nasturtium officinale R. Br.) The explants had been cultured on Murashige and 
Skoog (MS) supplemented with 6-BAP in different concentrations (0, 1, 2 and 3 mg/l). The 
surface sterilization technique had been employed in the experiment. First, the shoot and 
lateral bud explants, which were pulled down without being taken apart from the stem, were 
sterilized by soaking in 70% (v/v) ethyl alcohol for one minute. Next, the shoots were cut and 
soaked in 2.5% (v/v) sodium hypochlorite for ten minutes, and cleaned for three times by 
sterilized water. After that, they were cultivated on MS medium for ten weeks in order to 
produce the sample plants. Then the sample shoots were cut and grown on MS medium of 6-
BAP with different concentrations for four weeks. For In vitro shoot culture, it was found that the 
watercress propagation with 2 mg/l of 6-BAP increased the most average number of shoots 
(7.50±1.18 shoots/explant), of leaves (29.40±2.46 leaves/explant) and the average length of 
shoots (0.87±0.29 cm.).However, no root was detected. Regarding In vitro lateral bud culture, it 
was shown that the watercress propagation with 2 mg/l of 6-BAP induced the highest average 
number of shoots (5.60±0.97 shoots per explant), leaves (25.10±0.88 leaves per explant), with 
length (0.92±0.51 cm.) and roots growth rate at (0.60±0.52 roots per explant). 
 

คําสําคัญ: สลัดน้ํา  การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช  6-เบนซิลอะมิโนพิวรีน  สูตรอาหาร MS 
Keywords: Nasturtium officinale R. Br., Plant tissue culture, 6-Benzylaminopurine, MS medium 
 

บทนํา 
สลัดน้ําเป็นพืชท่ีจัดอยู่ในวงศ์ Brassicaceae 

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nasturtium officinale R. Br. 
พบการแพร่กระจายบริเวณรอบ ๆ แหล่งน้ํา (Karami 
et al., 2015) สลัดน้ําสามารถผลิตสารทุติภูมิท่ีมีคุณค่า
สูง เช่น 2-phenethyl glucosinolate เม่ือถูกย่อย
ด้วยเอนไซม์ myrosinase โดยแบคทีเรียท่ีอยู่ในลําไส้
จะเปล่ียนให้เป็นสาร 2-phenethyl isothiocyanate 
ซ่ึ ง เป็นสาร ท่ี มีประโยชน์สําหรับใช้ป้องกันมะเร็ง 
(Kopsell et al., 2007) นอกจากนี้ยังพบสารประเภท 
flavonoids และ phenolic compounds ซ่ึงเป็นสาร

ท่ีมีบทบาทในการต้านสารอนุมูลอิสระอีกด้วย สลัดน้ํา
เป็นพืชท่ีนิยมนําใบมารับประทานเป็นผัก เนื่องจากเป็น
สมุนไพรท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะอุดมไปด้วย
วิตามินและเกลือแร่ โดยสลัดน้ํามีสรรพคุณช่วยขับ
เสมหะ ป้องกันการเกิดโรคลักปิดลักเปิด เพ่ิมความ
อยากอาหาร ป้องกันการเกิดโรคกระเพาะ และ
โรคหัวใจ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันการอักเสบ 
ลดคอเลสเตอรอลในเลือด และลดการติดเชื้อแบคทีเรีย 
(Karami et al., 2015)  มีรายงานว่ามีการนําสลัดน้ํา
ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น พื ช ข จั ด ส า ร พิ ษ  (phy-
toremediation) เพ่ือบําบัดมลภาวะที่เกิดข้ึนในแหล่ง
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น้ําต่าง ๆ เนื่องจากเป็นพืชท่ีสามารถดูดสารพิษพวก
โลหะหนักต่าง ๆ เข้าสู่ส่วนต่าง ๆ และสะสมไว้ใน
ปริมาณสูงท้ังในใบ ลําต้น และราก จึงเรียกพืชชนิดนี้ว่า 
hyperaccumulator สลัดน้ํามีรากที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการป้องกันการทําลายจากสารพิษและโลหะหนัก 
ปัจจุบันสลัดน้ําเป็นท่ีสนใจในการนํามาใช้กําจัดสาร
ประเภท endocrine disrupting chemicals ตาม
แหล่งน้ําต่าง ๆ โดยสารเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับ
การนําไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
และยาปราบวัชพืช สารประเภทนี้ยังเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย เนื่องจากมีฤทธ์ิในการรบกวนการทํางานของ
ต่อมไร้ท่อ (Ogita et al., 2009) ดังนั้นหากต้องการนํา
สลัดน้ํามาบริโภคจึงต้องคํานึงถึงแหล่งเพาะปลูกและ
สภาพแวดล้อมท่ีต้องปราศจากสารพิษต่าง ๆ ด้วย 
นอกจากนี้ Ogita et al. (2009) นําส่วนข้อดีของสลัด
น้ําท่ีได้จากการเพาะเล้ียงมาเพาะเลี้ยงเพ่ือชักนําให้เกิด
การเพิ่มจํานวนยอดแล้วจึงนํามาถ่ายยีนเข้าสู่พืชโดยใช้
เคร่ืองยิงยีน (particle bombardment) และอะโกร
แบคทีเรียม (agrobacterium) เ พ่ือพัฒนาลักษณะ
พันธุกรรมของสลัดน้ําให้ได้ลักษณะท่ีดีข้ึน สําหรับการ
ปรับปรุงพันธ์ุพืชด้วยการผสมข้ามชนิดหรือข้ามสกุล
จําเป็นต้องอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช ช่วย
ให้ประสบความสําเร็จในการทําให้เกิดลูกผสมซ่ึงเป็น
การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมให้เพ่ิมข้ึน 
ดังนั้นหากมีการขยายพันธ์ุโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือสลัดน้ําจะทําให้สามารถเพ่ิมจํานวนต้นพืชได้ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว แข็งแรง ปลอดสารพิษ โรคและ
แมลงต่าง ๆ นอกจากนี้การศึกษาความเข้มข้นของ 6-
BAP ท่ีเติมลงในสูตรอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสลัดน้ําจะเป็นแนวทางในการ
ขยายพันธ์ุพืชสําหรับการบริโภค อนุรักษ์พันธุกรรม 
การผลิตสารท่ีใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น สารต้าน

มะเร็ง  สารต้านอนุ มูลอิสระ  และสารเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และอาจต่อยอดด้วยการปรับปรุงพันธ์ุพืช
ชนิดนี้เพ่ือนําไปเป็นพืชขจัดสารพิษท่ีปนเป้ือนในแหล่ง
น้ํา และพัฒนาสายพันธ์ุให้ได้ลักษณะพันธุกรรมท่ีดีมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ข้างต้นให้สูงมากข้ึน ซ่ึง
การนําไปใช้ประโยชน์เหล่านี้จะนําไปสู่การสร้างพืชท่ีมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของ 6-BAP ท่ีมีต่อการเพิ่ม
จํานวนยอด จํานวนใบ ความยาวยอด และการเกิดราก
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือของยอดและตาข้างสลัดน้ํา
ในสูตรอาหาร MS 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. การตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ 
 นําตัวอย่างสลัดน้ําท่ีได้จากศูนย์ศิลปาชีพ บาง
ไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   
ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา มาปลูก
ในกระถางเพื่อขยายพันธ์ุ คัดเลือกต้นท่ีมีส่วนประกอบ
ท่ีสมบูรณ์ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญของพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ 
อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กองคุ้มครองพันธ์ุพืช กรม
วิชาการเกษตร เพ่ือตรวจสอบรายชื่อวิทยาศาสตร์ 
2. การศึกษาผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนท่ีมีต่อ
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อยอดและตาข้าง 
 นํายอดสลัดน้ําท่ีได้จากการเพาะเล้ียงบนสูตร
อาหาร MS ท่ีไม่เติม 6-BAP เป็นเวลา 10 สัปดาห์ โดย
คัดยอดท่ีแข็งแรงมาเพาะเลี้ยงโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 2.1 ยอด ซ่ึงเป็นยอดท่ีประกอบด้วยตายอด
และลําต้นท่ีมีใบ 4 ใบ (เพาะเลี้ยงส่วนยอด 1 ชิ้นส่วน
ต่อขวด) 
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 2.2 ตาข้าง ซ่ึงเป็นส่วนของตาข้างท่ี
ประกอบด้วยลําต้นและใบ 2 ใบ (เพาะเลี้ยงส่วนของตา
ข้าง 1 ชิ้นส่วนต่อขวด) 
 นําส่วนของพืชข้อ 2.1 และ 2.2 ไปเพาะเลี้ยง
เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเติม 6-BAP ท่ีมีความ
เข้มข้น 0  1  2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ลงในสูตร
อาหาร MS (Murashige and Skoog, 1962) ท่ีเติม
น้ําตาลซูโครสความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ปรับความ
เป็นกรด-เบสเท่ากับ 5.6 และเติมวุ้น 7 กรัมต่อลิตร 
แล้วนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในหม้อนึ่งความดันไอน้ํา ท่ี
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 
จากนั้นนําไปเพาะเลี้ยงในสรูปท่ีได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อ
วัน โดยมีความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ ท่ีอุณหภูมิ 25±2 
องศาเซลเซียส วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely randomized design, CRD) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's new multiple 
range test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99 
เปอร์เซ็นต์ (p<0.01) การทดลองมี 4 ทรีทเมนต์ (สิ่ง
ทดลอง) และสิ่งทดลองละ 10 ซํ้า ดังนี้ สิ่งทดลองท่ี 1 
สูตรอาหาร MS ท่ีไม่เติม 6-BAP (กลุ่มควบคุม), สิ่ง
ทดลองท่ี 2  3 และ 4 คือ สูตรอาหาร MS ท่ีเติม 6-
BAP ความเข้มข้น 1  2  และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามลําดับ ทําการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ศึกษา
การเพ่ิมจํานวนยอด จํานวนใบ ความยาวของยอด และ
การเกิดรากของสลัดน้ํา 
 

ผลการวิจัย 
1. การตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ 
 ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชพบว่า
ตัวอย่างพืชท่ีศึกษามีชื่อไทยว่าสลัดน้ํามี ชื่อสามัญว่า 
watercress และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Nasturtium 
officinale R. Br. (Howard and Lyon, 1952; 
Sheridan et al., 2001) 

2. ผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนที่มีต่อการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดและตาข้าง 
2.1 ยอด 
 จากการเพาะเลี้ยงยอดสลัดน้ําโดยศึกษาผล
ของ 6-BAP ท่ีเติมลงในสูตรอาหาร MS ในระดับท่ี
เหมาะสมต่อการชักนําให้เกิดการเพ่ิมจํานวนยอดและ
ใบ พบว่าการเติม 6-BAP ท่ีระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดจํานวนยอดเฉล่ียสูงสุด 
(7.50±1.18 ยอดต่อชิ้นส่วน) รองลงมา คือ สูตรอาหาร 
MS ท่ีเติม 6-BAP เข้มข้น  3 และ 1  มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถชั กนํ า ใ ห้ เกิ ดจํ านวนยอด เฉลี่ ย เ ท่ ากั บ 
4.10±1.45 และ 3.00±1.15 ยอดต่อชิ้นส่วนตามลําดับ 
ส่วนการทดลองที่ไม่เติม 6-BAP พบว่าชักนําให้เกิด
จาํนวนยอดได้ตํ่าสุด คือ 1.40±0.70 ยอดต่อชิ้นส่วน 
 นอกจากนี้การเติม 6-BAP ท่ีระดับความ
เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือตรวจนับจํานวนใบท่ี
เกิดข้ึน พบว่ามีจํานวนใบรวมท้ังหมดเฉลี่ยสูงสุด 
(29.40±2.46 ใบต่อชิ้นส่วน) รองลงมา คือ สูตรอาหาร 
MS ท่ีเติม  6-BAP เข้มข้น 3 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ซ่ึงเม่ือตรวจนับจํานวนใบท่ีเกิดข้ึน พบว่ามีจํานวนใบ
รวมท้ังหมดเฉลี่ยเท่ากับ 13.60±2.07 และ 
11.20±1.14 ใบต่อชิ้นส่วน ตามลําดับ ส่วนการทดลอง
ท่ีไม่เติม 6-BAP เม่ือตรวจนับจํานวนใบท่ีเกิดข้ึน พบว่า
มีจํานวนใบรวมท้ังหมดตํ่าสุด (8.90±1.66 ใบต่อ
ชิ้นส่วน) เม่ือเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่ายอดสลัดน้ําท่ีเพาะเลี้ยงใน
สูตรอาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ 
ทําให้เกิดจํานวนยอดและใบท่ีมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.01) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
และรูปท่ี 1 
 สําหรับความยาวยอดพบว่าการเติม 6-BAP 
ท่ีระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนํา
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ให้เกิดยอดท่ีมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.90±0.20 
เซนติเมตร รองลงมา คือ สูตรอาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP 
ท่ีระดับความเข้มข้น  2  0 และ 1  มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถชักนําให้เกิดความยาวยอดเฉล่ีย 0.87±0.29 
0.68±0.32 และ 0.62±0.23 เซนติเมตร ตามลําดับ 

และจากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่ายอดสลัดน้ําท่ี
เพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP ความ
เข้มข้นระดับต่าง ๆ มีความยาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 ผลของ 6-BAP ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ ท่ีเติมลงในสูตรอาหาร MS ต่อการเกิดยอด ใบ และความยาว
ยอดของยอดสลัดน้ําท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

6-BAP 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

จํานวนยอดเฉลี่ย (ยอด/
ชิ้นส่วน) 

จํานวนใบทีเ่กิดขึ้นรวมทั้งหมดเฉลี่ย (ใบ/
ต่อชิ้นส่วน) 

ความยาวยอดเฉลี่ย  

(เซนติเมตร) 
0 1.40±0.70a 8.90±1.66a 0.68±0.32ns 
1 3.00±1.15b 11.20±1.14b 0.62±0.23ns 
2 7.50±1.18c 29.40±2.46c 0.87±0.29ns 
3 4.10±1.45b 13.60±2.07d 0.90±0.20ns 

หมายเหตุ: ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ 
             ตัวเลข (ค่าเฉลี่ย±SD.) ที่ยกกําลังตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 

 

    
 

   
 

รูปท่ี 1 จํานวนยอดสลัดน้ําท่ีเกิดจากการเพาะเลี้ยงส่วนยอดบนสูตร MS ท่ีเติม 6-BAP ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
 (ก) เติม 6-BAP 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ข) เติม 6-BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ค) เติม 6-BAP 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ง) เติม 6-BAP 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  

ก 

ค ง 

ข 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 44 เลม่ที่ 3 535 
 
2.2 ตาข้าง 

จากการเพาะเลี้ยงตาข้างสลัดน้ําโดยศึกษาผล
ของ 6-BAP ท่ีเติมลงในสูตรอาหาร MS ในระดับท่ี
เหมาะสมต่อการชักนําให้เกิดการเพ่ิมจํานวนยอดและ
ใบ พบว่าการเติม 6-BAP ท่ีระดับความเข้มข้น 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดจํานวนยอดเฉลี่ย
สูงสุด (5.60±0.97 ยอดต่อชิ้นส่วน) รองลงมา คือ สูตร
อาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP เข้มข้น 3 และ 1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดจํานวนยอดเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50±0.85 และ 3.90±0.88 ยอดต่อชิ้นส่วนตามลําดับ 
ส่วนการทดลองท่ีไม่เติม 6-BAP พบว่าสามารถชักนําให้
เพ่ิมจํานวนยอดตํ่าสุด คือ 2.10±0.57 ยอดต่อชิ้นส่วน 
(ตารางท่ี 2 และรูปท่ี 2) 

นอกจากนี้การเติม 6-BAP ท่ีระดับความ
เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าเกิดใบรวมท้ังหมด
เฉลี่ยสูงสุด คือ 25.10±0.88 ใบต่อชิ้นส่วน รองลงมา 
คือ สูตรอาหาร MS ท่ีเติม  6-BAP เข้มข้น 1 และ 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเกิดใบรวมท้ังหมดเฉลี่ยเท่ากับ 
16.00±2.21 และ 15.60±1.17 ใบต่อชิ้นส่วน 

ตามลําดับ ส่วนการทดลองท่ีไม่เติม 6-BAP พบว่าทําให้
เกิดจํานวนใบรวมท้ังหมดตํ่าสุด (11.80±1.23 ใบต่อ
ชิ้นส่วน) เม่ือเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าตาข้างสลัดน้ําท่ีเพาะเลี้ยง
ในสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้นระดับต่าง 
ๆ ทําให้เกิดจํานวนยอดและใบมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.01) (ตารางท่ี 2) 

สําหรับความยาวของยอดพบว่าการทดลองท่ี
ไม่เติม 6-BAP สามารถชักนําให้เกิดยอดมีความยาว
เฉลี่ยสูงสุด คือ 1.43±0.61 เซนติเมตร รองลงมา คือ 
สูตรอาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP เข้มข้น  2 และ 3  
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดความยาวยอด
เ ฉ ลี่ ย  0.92±0.51 แ ล ะ  0.88±0.49 เ ซ น ติ เ ม ต ร 
ตามลําดับ ส่วนท่ีความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบว่ามีความยาวยอดเฉลี่ย ตํ่าสุด คือ 0.85±0.45 
เซนติเมตร จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่ายอด
สลัดน้ําท่ีเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP 
ความเข้มข้นระดับต่างๆ มีความยาวไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ผลของ 6-BAP ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ ท่ีเติมลงในสูตรอาหาร MS ต่อการเกิดยอด ใบ และความยาว
ยอดของตาข้างสลัดน้ําท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

6-BAP 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

จํานวนยอดเฉลี่ย 
(ยอด/ชิ้นส่วน) 

จํานวนใบทีเ่กิดขึ้นรวมทั้งหมด
เฉลี่ย(ใบ/ชิ้นส่วน) 

ความยาวยอดเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

0 2.10±0.57a 11.80±1.23a 1.43±0.61ns 
1 3.90±0.88b 16.00±2.21b 0.85±0.45ns 
2 5.60±0.97c 25.10±0.88c 0.92±0.51ns 
3 4.50±0.85b 15.60±1.17b 0.88±0.49ns 

หมายเหตุ: ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ 
             ตัวเลข (ค่าเฉลี่ย±SD.) ที่ยกกําลังตัวอักษรต่างกันแนวตั้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
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รูปท่ี 2 จํานวนยอดสลัดน้ําท่ีเกิดจากการเพาะเลี้ยงตาข้างบนสูตร MS ท่ีเติม 6-BAP ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
(ก) เติม 6-BAP 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ข) เติม 6-BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ค) เติม 6-BAP 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ง) เติม 6-BAP 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

จากการเพาะเลี้ยงยอดและตาข้างสลัดน้ําโดย
ชักนําให้เกิดยอดด้วย 6-BAP ท่ีระดับต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือนํา
ส่วนของยอดสลัดน้ําเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
พบว่ายอดสลัดน้ําท่ีเพาะเล้ียงสามารถเกิดรากได้ในสูตร
อาหาร MS ท่ีไม่เติม 6-BAP เพียงสูตรเดียว คือ เกิด

รากเฉลี่ย 1.10±0.99 รากต่อชิ้นส่วน สําหรับสูตร
อาหาร MS ท่ีเติม 1  2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ
การเกิดราก (ตารางท่ี 3 และรูปท่ี 3)  
 

 

ตารางท่ี 3 ผลของ 6-BAP ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ ท่ีเติมลงในสูตรอาหาร MS ต่อการเกิดรากของยอดสลัดน้ําท่ี
เพาะ เลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

6-BAP (มิลลิกรัมต่อลิตร) จํานวนรากเฉลี่ย  (ราก/ชิ้นส่วน) 
0 1.10±0.99 a 
1 0.00±0.00 b 
2 0.00±0.00 b 
3 0.00±0.00 b 

หมายเหตุ: ตัวเลข (ค่าเฉลี่ย±SD.) ที่ยกกําลังตัวอักษรต่างกันแนวตั้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
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รูปท่ี 3 การเกิดรากสลัดน้ําจากการเพาะเลี้ยงส่วนยอดบนสูตร MS ท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้นต่างๆ  
(ก) เติม 6-BAP 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ข) เติม 6-BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ค) เติม 6-BAP 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ง) เติม 6-BAP 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ลูกศรชี ้ แสดงรากท่ีเกิดข้ึน 

 

สําหรับการนําส่วนของตาข้างสลัดน้ํามา
เพาะเล้ียงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าตาข้างสลัดน้ําท่ี
เพาะเลี้ยงสามารถงอกยอดใหม่และเกิดรากได้ในสูตร
อาหาร MS ท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้น 0  1 และ 2 

มิ ลลิ ก รัม ต่อลิ ตร  คื อ  เ กิ ด ร าก เฉลี่ ย  5.30±1.95   
0.70±0.67 และ 0.60±0.52 รากต่อชิ้นส่วน ตามลําดับ 
ส่วนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ
การเกิดราก (ตารางท่ี 4 และรูปท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 4 ผลของ 6-BAP ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ ท่ีเติมลงในสูตรอาหาร MS ต่อการเกิดรากของตาข้างสลัดน้ํา
ท่ีเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

6-BAP (มิลลิกรัมต่อลิตร) จํานวนรากเฉลี่ย (ราก/ชิ้นส่วน) 
0 5.30±1.95a 
1 0.70±0.67b 
2 0.60±0.52b 
3 0.00±0.00b 

หมายเหตุ: ตัวเลข (ค่าเฉลี่ย±SD.) ที่ยกกําลังตัวอักษรต่างกันแนวตั้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
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รูปท่ี 4  การเกิดรากสลัดน้ําจากการเพาะเลี้ยงตาข้าง บนสูตร MS ท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้นต่างๆ 
 (ก) เติม 6-BAP 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ข) เติม 6-BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ค) เติม 6-BAP 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ง) เติม 6-BAP 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ลูกศรชี้ แสดงรากท่ีเกิดข้ึน 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงยอด

และตาข้างสลัดน้ําบนสูตรอาหาร MS พบว่าเม่ือเติม  
6-BAP ในปริมาณท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเล้ียงยอด 
คือ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนการเพาะเลี้ยงตาข้าง คือ 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร เช่นกัน โดยสามารถชักนําให้เกิดการ
เจริญและพัฒนา คือ เพ่ิมจํานวนยอดและใบสูงสุดซ่ึง
สอดคล้องกับ Nguyen et al. (2011) รายงานว่า
สามารถชักนําให้เกิดยอดจากแคลลัสของสลัดน้ําท่ี
เพาะเลี้ยงโดยเติม 6-BAP ความเข้มข้น 3.15 ไมโครโม
ลาร์ ในสูตรอาหาร MS ท่ีเติมวิตามิน B5 ซ่ึงการเติม 6-
BAP เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทไซโทไค
นิน (cytokinin) ซ่ึงมีคุณสมบัติกระตุ้นให้เกิดการแบ่ง
เซลล์ และเกิดการเจริญพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเซลล์
ไปทําหน้าท่ีเฉพาะ (differentiation) (Zhang et al., 

2013) นอกจากนี้สามารถเพาะเล้ียงปล้องของต้นกล้าท่ี
เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเมล็ดในสูตรอาหารชักนํา
ให้เกิดแคลลัส คือ สูตรอาหาร MS ท่ีเติมวิตามิน B5 
และเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต คือ 2,4-ไดคลอ
โรฟีนอกซีแอซีติก (2,4-D) ความเข้มข้น 1.3 ไมโครโม
ลาร์ ร่วมกับ 6-BAP ความเข้มข้น 3.94 ไมโครโมลาร์ 
(Nguyen et al., 2011) ส่วนการเพาะเล้ียงยอดและตา
ข้างสลัดน้ําท่ีเติม 6-BAP เข้มข้น  3  มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบ ว่ า ส าม า รถชั ก นํ า ใ ห้ เ กิ ด ยอด ไ ด้ ลดล ง เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากเป็นระดับ
ความเข้มข้นสูงเกินไป จึงทําให้เกิดการยับย้ังการ
เจริญเติบโตของพืช เพราะไซโทไคนินมีผลยับย้ังการ
สังเคราะห์เอนไซม์นิวคลีเอส (มานี เต้ือสกุล, 2550) ท่ี
มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานของเอนไซม์ดีเอ็นเอโพลี
เมอเรส ซ่ึงมีหน้าท่ีในการตรวจสอบความผิดปกติของ

ก ข 

ค ง 
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การเรียงลําดับเบสในสายดีเอ็นเอท่ีสร้างใหม่ รวมท้ัง
ซ่อมแซมสายดีเอ็นเอท่ีมีการสังเคราะห์ผิดพลาด ดังนั้น
ความเข้มข้นของไซโตไคนินท่ีมากเกินไป จึงส่งผลต่อ
การขาดเอ็นไซม์ นิวคลีเอสท่ีมีหน้าท่ีตัดโมเลกุลของ 
นิวคลีโอไทด์ท่ีผิดปกติออกจากสายดีเอ็นเอท่ีสังเคราะห์
ข้ึนในกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอให้ถูกต้องจึงทําให้
ไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนต่างๆ ได้ตามปกติ จนใน
ท่ีสุดพืชอาจถูกยับย้ังการเจริญเติบโต ในขณะท่ี Ogita 
et al. (2009) รายงานว่ามีการนําส่วนข้อของสลัดน้ําท่ี
เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร ½ MS ท่ีเติม 2,4-D เป็นเวลา 
7 วัน แล้วย้ายลงเล้ียงในสูตรอาหารชักนําให้เกิดการ
เพ่ิมจํานวนยอด คือ สูตรอาหาร MS ท่ีเติม TDZ ท่ี
ระดับความเข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์ นอกจากนี้พบว่าการ
เพาะเลี้ยงสลัดน้ําท่ีเพ่ิมจํานวนยอดข้ึนก็สามารถส่งผล
ให้มีจํานวนใบรวมท้ังหมดเพิ่มข้ึนด้วย แต่ไม่มีผลต่อ
ความยาวของยอด สําหรับการศึกษาการเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือส่วนของยอดสลัดน้ําท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้น
ระดับต่าง ๆ ลงในสูตรอาหาร MS เพ่ือชักนําให้เกิดการ
เพ่ิมจํานวนยอดแล้วส่งผลต่อการเกิดราก คือ ไม่เกิด
รากข้ึนในสูตรอาหารที่เติม 6-BAP ความเข้มข้น 1-3 
มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่การเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร
ท่ีไม่เติม 6-BAP เกิดรากเฉลี่ย 1.10±0.99 รากต่อ
ชิ้นส่วน เม่ือเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และเม่ือ
ศึกษาจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.01) สําหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือของตาข้างสลัดน้ํา พบว่าในสูตร
อาหารท่ีไม่เติม 6-BAP สามารถทําให้เกิดรากได้สูงสุด
เฉลี่ย 5.30±1.95 รากต่อชิ้นส่วน ในขณะท่ีการเติม 6-
BAP ท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถเกิดรากเฉลี่ยเพียง 0.70±0.67 และ 
0.60±0.52 รากต่อชิ้นส่วน ตามลําดับ สําหรับท่ีระดับ
ความเข้มข้นของ 6-BAP เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่

พบการเกิดราก ซ่ึ งสอดคล้องกับ  Wattanawikkit  
et al. (2011) ศึกษาการเพาะเลี้ยงต้นกล้ากล้วยไม้
รองเท้านารีบนสูตรอาหาร  ½ MS ท่ีเติม 6-BAP พบว่า 
6-BAP ท่ีความเข้มข้น 10 และ 50 ไมโครโมลาร์ 
สามารถชักนําให้เกิดยอดเพิ่มข้ึนเท่ากับ 2.30±1.42 
และ 2.20±1.03 ยอดต่อต้นกล้าซ่ึงเกิดจํานวนยอดสูง
กว่าตัวควบคุมท่ีไม่เติม 6-BAP แต่เม่ือศึกษาการเกิด
รากพบว่าตัวควบคุมสามารถเกิดรากสูงสุด คือ 
3.70±0.62 รากต่อยอด ส่วนสูตรอาหารท่ีเติม 6-BAP 
พบว่าทําให้เกิดรากลดลงตามความเข้มข้นท่ีเพ่ิมข้ึน  
ดังนั้นผลของการเติม 6-BAP ลงในสูตรอาหาร ½ MS 
เพ่ือชักนําให้เพ่ิมจํานวนยอดได้แต่กลับส่งผลให้เกิดการ
งอกของรากในระดับตํ่า เนื่องจาก 6-BAP เป็นสาร
ประเภทไซโทไคนิน ท่ี มีผลยับ ย้ังการเกิดรากไ ด้ 
นอกจากนี้จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือของยอดและตา
ข้างสลัดน้ําเป็นการเพาะเล้ียงจากชิ้นส่วนพืชท่ีแยกจาก
ต้นสลัดน้ําท่ีเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ และหลังจาก
แยกช้ินส่วนดังกล่าวในระยะแรกเป็นการเพาะเลี้ยงเพื่อ
ชักนําให้เกิดการเพิ่มจํานวนยอด ดังนั้นเม่ือเกิดยอด
แล้วควรมีการเพาะเลี้ยงต่อไปเพ่ือศึกษาการงอกของ
ราก เนื่องจากอาจมีการลดลงของปริมาณไซโทไคนินท่ี
พืชใช้ไปเพื่อการเพิ่มจํานวนและเจริญพัฒนายอดให้มี
ความสมบูรณ์ จึงทําให้ผลของไซโตไคนินต่อการยับย้ัง
การงอกของรากลดลง ส่งผลให้ยอดพืชสามารถงอกราก
ได้ แต่หากยังไม่เกิดรากตามความต้องการ เม่ือมีการชัก
นําให้เกิดการเพิ่มจํานวนยอดแล้วหลังจากนั้นควรย้าย
ไปเพาะเลี้ยงในสูตรอาหารท่ีมีการเติมออกซินเพ่ือชักนํา
ให้เกิดรากข้ึน (Gaba, 2005) 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการทดลองสรุปได้ว่าผลของ 6-เบนซิล 

อะมิโนพิวรีนท่ีมีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือยอดและตา
ข้าง 
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1. ยอด 
 การเพาะเลี้ยงยอดสลัดน้ําบนสูตรอาหาร MS 
ท่ีเติม 6-BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถ
ชักนําให้จํานวนยอดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด (7.50±1.18 
ยอดต่อชิ้นส่วน) มีจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังหมดเฉลี่ย
สูงสุด (29.40±2.46 ใบต่อชิ้นส่วน) และความยาวยอด
เฉลี่ยเท่ากับ 0.87±0.29 เซนติเมตร โดยไม่พบการเกิด
ราก  
2. ตาข้าง 

การเพาะเลี้ยงตาข้างสลัดน้ําบนสูตรอาหาร 
MS ท่ีเติม  6-BAP ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถชักนําให้จํานวนยอดเฉล่ียเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 
(5.60±0.97 ยอดต่อชิ้นส่วน) และจํานวนใบท่ีเกิดข้ึน
รวมท้ังหมดเฉลี่ยสูงสุด (25.10±0.88 ใบต่อชิ้นส่วน) 
แ ล ะ มี ค ว า ม ย า ว ย อ ด เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  0.92±0.51 
เซนติเมตร และเกิดรากเฉลี่ยจํานวน 0.60±0.52 ราก
ต่อชิ้นส่วน 
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