
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. แผนงานวิจัย :  การอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
2. โครงการวิจัยที่ 2 :  โครงการวิจัยเทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช 

                          กรมวิชาการเกษตร 
3. กิจกรรมที่ 2  :  เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ 
4. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย):  การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชเจตมูลเพลิงแดงและเจตมูลเพลิงขาวโดย 

                         วธิีชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ):  In vitro conservation of Chettamuun Phloeng Daeng and  

                         Chettamuun Phloeng Khaw via slow growth technique. 
5. คณะผู้ด าเนินงาน 
  หัวหน้าการทดลอง  :  นางสาวสุกัลยา ศิริฟองนุกูล    ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
  ผู้ร่วมงาน :  นางรัชนก ทองเวียง  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
  :  นายวรกิจ  ห้องแซง ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
 
6. บทคัดย่อ                       

การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ อาหารที่
เหมาะสมในชักน าให้เกิดยอดจ านวนมากส าหรับต้นเจตมูลเพลิงขาว คืออาหารสูตร MS ที่เติม BA 0.5-1.0 
มก./ล. และต้นเจตมูลเพลิงแดง คืออาหารสูตร MS ที่เติม BA 2.0 มก./ล. จากนั้นจึงทดสอบสูตรอาหารที่
เหมาะสมในการชักน าให้ต้นเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงเกิดรากที่สมบูรณ์และเหมาะแก่การย้ายออก
ปลูกในธรรมชาติได้ พบว่า อาหารสูตร MS และ half-MS สามารถชักน าให้เกิดรากได้ดีและง่ายต่อการย้าย
ออกปลูกในธรรมชาติได้ง่าย เมื่อทดลองสูตรอาหารเพ่ือชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า 
อาหารสูตรที่สามารถอนุรักษ์ต้นเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อจากการทดลองนี้ ได้
เป็นเวลาอย่างน้อย 7-10 เดือน ได้แก่ อาหารสูตร MS ที่เติมน้ าตาล sucrose 2-3% ร่วมกับ การเติม 
mannitol 0-1% 

 
7. ค าน า                                

เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica L.) และเจตมูลเพลิงขาว (P. zeylanica L.) เป็นพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านของไทยที่ส าคัญชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ PLUMBAGINACEAE  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบเดี่ยวรูปมนรี ปลายใบ
แหลม โคนใบมน มีสีเขียวอมแดงเรียงสลับกัน (alternate) ไปตามข้อต้น  ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง (เจตมูลเพลิง
แดง ดอกสีแดง, เจตมูลเพลิงขาว ดอกสีขาว) ในธรรมชาติพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในประเทศเขตร้อน เป็นพืช
สมุนไพรที่มีการใช้มานานในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Chuakul et al., 1994; พเยาว์, 2539) 
โดยมีสรรพคุณเป็นยาขับประจ าเดือน รักษาโรคทางโลหิตในสตรี ออกฤทธิ์ต่อมดลูก แก้ปอดชื้นปอดบวม กระตุ้น

( แบบฟอร์ม) 



การท างานของล าไส้และกระเพาะอาหาร ช่วยขับน้ าย่อย แก้ปวดข้อ และช่วยระงับอาการปวดฟัน ช่วยลดอาการ
เหงือกอักเสบ (เพ็ญนภา, 2542) นอกจากนี้ ยังใช้ทาแก้กลากเกลื้อน รับประทานเพ่ือขับพยาธิ และแก้ท้องร่วง 
(วิทย์, 2542) ในรากของเจตมูลเพลิงแดงและพืชชนิดอ่ืนในสกุลเดียวกันมีสารออกฤทธิ์ในกลุ่ม naphthoquinone 
ชื่อ plumbagin สะสมอยู่มากที่สุด มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ เช่นเชื้อแบคทีเรีย (Didry et al., 1994) ต้าน
เชื้อมาลาเรีย (Nakornchai et al., 1995) ต่อต้านมะเร็ง (Parimala and Sachdanandam, 1993) และยับยั้ง
การลอกคราบของหนอนผีเสื้อได้ (Kubo et al., 1983) เป็นต้น  โดยเฉพาะในประเทศไทย ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติได้เพ่ิมบัญชียาจากสมุนไพร ซึ่งเป็นยาแผนไทย หรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ที่สามารถ
ใช้รักษาได้ในโรงพยาบาลต่างๆ (ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ, 2556)  มีต ารับยาไทยหลาย
ขนานทีต่้องใช้รากเจตมูลเพลิงแดงและ/หรือเจตมูลเพลิงขาว (จุลพิกัดยาต่างกันท่ีสี) เป็นส่วนประกอบส าคัญ 

การน ารากเจตมูลเพลิงแดงมาใช้เป็นส่วนประกอบในตัวยาแผนไทย หรือการน าไปผลิตสาร plumbagin 
เพ่ือเป็นการค้านั้น จะต้องใช้รากของเจตมูลเพลิงแดงที่มีขนาดเหมาะสมและมีคุณภาพดี ใช้เวลาในการปลูกหลาย
ปีแต่การปลูกในเชิงการค้ายังมีน้อย และมีปริมาณไม่พอใช้ต้องน าเข้าจากประเทศเพ่ือบ้าน ประกอบกับเกิดมหา
อุทกภัยท าให้พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ ได้รับความเสียหายจ านวนมาก ท าให้มีผู้นิยมขุดเก็บรากออกมาจากป่า
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือน าไปขายกันมากขึ้น ซึ่งต่อไปในอนาคตอาจท าให้เกิดการสูญพันธุ์ได้ จึงสมควรหาทาง
อนุรักษ์พืชชนิดนี้โดยการขยายพันธุ์ให้ได้ปริมาณมาก อย่างรวดเร็ว และน ากลับคืนสู่ป่า  ซึ่ง วิธีการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์ที่มีศักยภาพสูงคือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (รังสฤษดิ์, 2540; อารีย์, 2541)  

ความส าเร็จของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารควบคุมการเจริญเติบโตทั้งที่มีอยู่
ภายในเนื้อเยื่อพืชและที่เติมลงไปในอาหารเพาะเลี้ยง ซึ่งการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อพืชแบบต่างๆ นั้น พืชแต่
ละชนิดมีความต้องการปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน สารควบคุมการเจริญเติบโตที่ส าคัญใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือ สารในกลุ่มออกซิน (Auxin) และไซโตไคนิน (Cytokinin) ซึ่งสารที่นิยมกันมากคือ 
NAA (naphthalene acetic acid) และ BA (N6-benzyladenine) นอกจากนี้ สถานที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ต่างกัน
ยังส่งผลให้การตอบสนองของเนื้อเยื่อพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตนั้นแตกต่างกันไปด้วย 

การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช (Plant Conservation) โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant 
tissue culture) ก็คือการเก็บรักษาชิ้นส่วนหรือเนื้อเยื่อพืชไว้ในสภาพปลอดเชื้อ บนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุ
อาหารส าหรับการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งอาจเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือกระตุ้นให้พืชที่เพาะเลี้ยงเกิด
การสร้างยอด และ/หรือ ราก  จ านวนมากได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะช่วยลดขนาดพ้ืนที่ในการเก็บรักษา และยัง
สามารถรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชได้มากขึ้น ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุรักษ์เชื้อ
พันธุกรรมได้มาก (Shibli et al., 2006) การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช มีความส าคัญต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของ
ประชากรในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต  
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของทรัพยากรเหล่านี้อาจจะสูญหายไป  เนื่องจากความไม่รู้ของมนุษย์ในการใช้
ทรัพยากรเหล่านี้ วิทยาการในการจ าแนกและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจึงมีบทบาทส าคัญที่จะด ารงทรัพยากรนี้ให้
ยั่งยืนและถูกต้องตามหลักวิชาการ  การเก็บรักษาในระยะปานกลาง (Medium term storage) ก็คือการเก็บ
รักษาชิ้นส่วนหรือเนื้อเยื่อพืชในอาหารสังเคราะห์ที่ควบคุมการเจริญเติบโต ซึ่งช่วยลดขนาดพ้ืนที่ในการเก็บรักษา
และรวบรวมได้ ประกอบกับการใช้เทคนิคการชะลอการเจริญ  (Minimal growth storage) มาช่วยควบคุมการ



เจริญเติบโตของพืชในหลอดทดลองให้ช้าลง เพ่ือยืดระยะเวลาการเปลี่ยนอาหารของเนื้อเยื่อพืชไปยังอาหาร
สังเคราะห์ชุดใหม่ ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและปริมาณงานลงได้มาก (Shibli et al., 2006) ซึ่งพบรายงานเกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

สุภาภรณ์ (2546) ศึกษาการขยายพันธุ์เจตมูลเพลิงแดงโดยใช้ตายอดและตาข้างมาเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS (1962) ที่เติม BA 1-4 มก./ล. พบว่า อาหารสูตรที่เติม BA 3 มก./ล. ให้จ านวนยอดเฉลี่ยมากท่ีสุด 
โดยลักษณะของยอดที่เกิดมีขนาดเล็กเกาะกันแน่นเป็นกระจุก ยอดเหล่านี้เมื่อน ามาเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 
BA 1 มก./ล. พบว่า สามารถชักน าให้มีลักษณะสมบูรณ์ได้ จากนั้นจึงน าไปชักน าให้เกิดรากก่อนน าออกปลูก ซึ่ง
พบว่า สามารถชักน าให้เกิดรากได้ดีบนอาหารสูตร MS และ half-strength MS แต่รากท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะแตกต่าง
กันคือ ในอาหารสูตร MS จะมีจ านวนรากน้อยกว่าและมีลักษณะยาว ในขณะที่ร้านที่เกิดในอาหารสูตร half-
strength MS มีจ านวนรากที่เกิดใหม่มากกว่าแต่มีขนาดสั้นและมีรากขนเกิดข้ึนค่อนข้างมาก 

Gbadamosi and Egunyomi (2010) ได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงเอมบริโอ และชิ้นส่วนตาข้างของ
เจตมูลเพลิงขาว (Plumbago zeylanica L.) โดยเปรียบเทียบระหว่างสูตรอาหาร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้อาหารสูตร 
MS เป็นพ้ืนฐานกับสูตรที่ใช้ธาตุอาหารหลัก NPK ร่วมกับน้ าสกัดจาก Citrus sinensis โดยอาหารทั้งสองกลุ่มจะ
เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA (0.01-0.05 mg/l) ร่วมกับ BAP (2-4.5 mg/l) พบว่า การใช้สูตรอาหาร MS 
เป็นพื้นฐานนั้นสามารถชักน าให้เกิดยอดได้มากกว่า 

รมณีย์ และ ศาลักษณ์ (2547) ศึกษาผลของ mannitol ในการเก็บรักษาพันธุ์เจตมูลเพลิงแดง 
(Plumbago indica Linn.) โดยเลี้ยงชิ้นส่วนข้อที่มีตาข้าง 1 ตาบนอาหารสูตร MS ร่วมกับ sucrose 30 ก./ล. 
เปรียบเทียบระหว่างสูตรอาหารที่เติม mannitol ความเข้มข้น 0, 20, 40 และ 60 ก./ล. และเติมด้วยสารควบคุม
การเจริญเติบโต (BA 0.5 มก./ล. + IAA 0.16 มก./ล.) หรือไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เก็บรักษาไว้ที่ความ
เข้มแสง 50 µmol/m2/s ระยะเวลาให้แสง 12 ชั่วโมง/วัน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยไม่เปลี่ยนอาหาร 
พบว่า mannitol สามารถชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อนที่เจริญจากตาของข้อได้ โดยสูตรอาหารที่มีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต ความสูงของต้นจะลดลงถึง 83.1 เปอร์เซ็นต์ และ 93.3 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารที่ไม่มีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต การเพ่ิมจ านวนยอดของต้นอ่อนมีแนวโน้มลดลงเมื่อเลี้ยงในอาหารที่มี mannitol ความ
เข้มข้น 40 และ 60 ก./ล. ต้นอ่อนในอาหารที่เติม mannitol 20 ก./ล. สามารถเก็บรักษาได้ถึง 8 เดือนโดยไม่ตาย 
และยังคงมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง ต้นอ่อนที่ยังคงมีชีวิตในอาหารทุกสูตรสามารถเจริญเติบโตให้ยอดใหม่ได้เมื่อ
ย้ายไปเลี้ยงบนอาหารใหม่ 

ศิริกุล และคณะ (2548) ศึกษาการเก็บรักษาปลายยอดจ าปีสิรินธร (Magnolia sirindhornias Noot. 
& Chalermglin) ในหลอดทดลองระยะปานกลางในสภาพชะลอการเจริญ (minimal growth condition) พบว่า 
ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962)  ความเข้มข้นของน้ าตาล 2 ชนิดคือ 
น้ าตาลซูโครส และแมนนิทอล และความเข้มข้นของสารชะลอการเจริญเติบโตแพคโคบิวทาโซล ต่างก็มีผลต่อการ
เก็บรักษาปลายยอดจ าปีสิรินธร โดยความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก 3/4MS  น้ าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร และ
สารแพคโคบิวทาโซล 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เก็บรักษาปลายยอดได้นานสูงที่สุดถึง 7 เดือน ตรวจพบการรอดชีวิต 
73.3±8.2% 

 



8. วิธีด าเนินการ     
ท าการทดลองที่ห้องปฏิบัติการส านักพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.) การชักน าให้เกิดยอดจ านวนมาก 
การชักน าให้เกิดยอดจ านวนมาก โดยตัดชิ้นส่วนตายอดและตาข้างจากชิ้นพืชในสภาพปลอดเชื้อมา

เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS + sucrose 3% ร่วมกับการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 3 ชนิดได้แก่  BA (N6-
benzyladenine), Kn (Kinetin) และ TDZ (Thidiazuron) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สูตรที่ 1 BA   0.5 มก./ล.   สูตรที่ 2 BA   1.0 มก./ล. 
สูตรที่ 3 BA   2.0 มก./ล.   สูตรที่ 4 Kn   0.5 มก./ล. 
สูตรที่ 5 Kn   1.0 มก./ล.   สูตรที่ 6 Kn   2.0 มก./ล. 
สูตรที่ 7 TDZ 0.5 มก./ล.   สูตรที่ 8 TDZ 1.0 มก./ล. 
สูตรที่ 9 TDZ 2.0 มก./ล.   สูตรที่ 10 ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (Control) 

เพาะเลี้ยงในสภาพที่ให้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นเวลา 16 ช.ม./วัน อุณหภูมิ 25±2 ซ  เป็น
เวลา 2 เดือน วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)  ได้ 10 ทรีทเมนต์ จ านวน 
10 ซ้ า/ทรีทเมนต์ ซ้ าละ  1 ขวด ขวดละ 2 ชิ้นส่วนพืช  บันทึกผล  จ านวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้น  จ านวนใบเฉลี่ยต่อชิ้น  
ความยาวเฉลี่ยของยอด ลักษณะการเกิดยอด เปอร์เซ็นต์การเกิดราก  

 

    2.)  การชักน าให้เกิดราก 
น ายอดท่ีมีลักษณะสมบูรณ์ ความสูง 1.5-2.0 ซม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารทดลอง 6 สูตร ได้แก่ 

 สูตรที่ 1  MS (Control)  
 สูตรที่ 2  ½ MS  
 สูตรที่ 3  ½ MS + NAA 0.25 มก./ล.  
 สูตรที่ 4  ½ MS + NAA 0.50 มก./ล.  
 สูตรที่ 5  ½ MS + IAA 0.25 มก./ล.  
 สูตรที่ 6  ½ MS + IAA 0.50 มก./ล.  
 (หมายเหตุ : ½ MS คือสูตรอาหาร MS ที่ลดความเข้มข้นของธาตุอาหารลง ½ ของสูตรปกติ) 

ทุกสูตรเติม sucrose 3% เลี้ยงในสภาพที่ให้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นเวลา 16 ช.ม./วัน 
อุณหภูมิ 25±2 ซ  เป็นเวลา 2 เดือน วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 10 ซ้ า/ทรีทเมนต์ ซ้ าละ 1 ขวด ขวด
ละ 2 ชิ้นส่วนพืช บันทึกผล  เปอร์เซ็นต์การเกิดราก ลักษณะของราก จ านวนราก ความยาวเฉลี่ยราก  น้ าหนักสด
และน้ าหนักแห้งของราก 

 

3.)  การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชโดยชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ  
น ายอดที่มีลักษณะสมบูรณ์ความยาวประมาณ 1-2 ซ.ม. มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม

น้ าตาลสองชนิดเพื่อทดลองชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ คือ sucrose และ mannitol  
วางแผนการทดลองแบบ 2x4 factoria in CRD  มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1) ปริมาณซูโครส 2 ระดับ ได้แก่ 2% และ 



3%  และปัจจัยที่ 2)  ปริมาณ mannitol 4 ระดับ ได้แก่ 0%  1%  2% และ 4%  คิดเป็น 8 ทรีทเมนต์คอมบิเนชั่น 
ทรีทเมนตล์ะ 10 ซ้ า ซ้ าละ 2 ขวด ขวดละ 2 ชิ้นส่วนพืช โดยไมเ่ติมสารควบคุมการเจริญเติบโต   

บันทึกผลการทดลองที่ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 2, 4, 6 และ 8 เดือน โดยไม่เปลี่ยนอาหารใหม่ 
บันทึกข้อมูล        -    ระยะเวลา (จ านวนเดือน) ที่เก็บรักษา 

- เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต เปอร์เซ็นต์จ านวนยอดท่ียังไม่เหลืองท้ังยอด 
- ความสูงเฉลี่ยของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) 
- ค่าเฉลี่ยจ านวนยอดท่ีเกิดข้ึนใหม่  
- เปอร์เซ็นต์การเกิดราก  

 
 

เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
การทดลองนี้ เริ่มต้น เดือน ตุลาคม 2558 สิ้นสุด เดือน กันยายน  2561 โดยด าเนินการทดลองที่

ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ (บางเขน) ส านักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร  
 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์  
 

ผลการทดลอง 
 การชักน าให้เกิดยอดจ านวนมาก 

เจตมูลเพลิงขาว 
จากการศึกษาสูตรอาหารในการชักน าเจตมูลเพลิงขาวให้เกิดยอด พบว่า สูตรอาหารที่ใช้ในการทดลอง

ทั้งหมดจ านวน 8 สูตร (T1-T3,T5-T9) สามารถชักน าให้เกิดยอดในเจตมูลเพลิงขาวได้ดีกว่าสูตรควบคุม (T10) 
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดย สูตรที่ 1 (MS+BA 0.5 มก./ล.) ชักน าให้เกิดยอดได้ดีที่สุด มีจ านวนยอดเฉลี่ย
เท่ากับ 3.25 ยอด รองลงมาได้แก่ สูตรที่ 2 (MS+BA 1.0 มก./ล.) และสูตรที่ 3 (MS+BA 2.0 มก./ล.) โดยให้
จ านวนยอดเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และ 2.20 ยอด เมื่อดูลักษณะความสูงทรงพุ่ม ของเจตมูลเพลิงขาวที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตรที่เติม BA (T1-T3) และ TDZ (T7-T9) ที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่า ความสูงและลักษณะการแตกยอด
ของทรงพุ่มมีความแตกต่างจากต้นเจตมูลเพลิงขาวที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม KN (T4-T5) ที่ความเข้มข้นต่างๆ 
อย่างเห็นได้ชั้ด โดยเจตมูลเพลิงขาวที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม KN จะมีลักษณะแตกยอดและยืดสูงขึ้น ใบแผ่ออก 
และมีช่วงห่างกันชัดเจน เป็นเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนเจตมูลเพลิงขาวที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA และ TDZ นั้น 
ทรงพุ่มมีขนาดสั้นกว่า ใบมีสีอ่อนกว่า และช่วงห่างของใบแต่ละชั้นแคบกว่าจนเห็นเป็นกระจุก  นอกจากนี้ มีเพียง
อาหารสูตรที่เติม KN (T4-T5)  และสูตรควบคุม (T10) สามารถท าให้เจตมูลเพลิงขาวออกรากได้ ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 1, ภาพที่ 1) 

 
 
 



ตารางท่ี 1  ผลการชักน าต้นเจตมูลเพลิงขาวให้เพ่ิมจ านวนยอดอย่างรวดเร็วในสภาพปลอดเชื้อ เป็นเวลา 60 วัน 

 
สูตรอาหาร 

จ านวนยอดเฉลี่ย 
(ยอด) 

ความสูงทรงพุ่ม
เฉลี่ย 
(ซม.) 

การเกิดราก  
(ร้อยละ) 

T1 สูตรที่ 1 MS+BA 0.5 มก./ล. 3.25a 2.84de 0 
T2 สูตรที่ 2 MS+BA 1.0 มก./ล. 2.94a 2.62de 0 
T3 สูตรที่ 3 MS+BA 2.0 มก./ล. 2.20b 2.23de 0 
T4 สูตรที่ 4 MS+KN 0.5 มก./ล. 1.19e 3.73bc 50 
T5 สูตรที่ 5 MS+KN 1.0 มก./ล. 1.55d 4.06b 67 
T6 สูตรที่ 6 MS+KN 2.0 มก./ล. 1.94bc 3.09cd 67 
T7 สูตรที่ 7 MS+TDZ 0.5 มก./ล. 2.06bc 2.16e 0 
T8 สูตรที่ 8 MS+ TDZ 1.0 มก./ล. 2.03bc 2.10e 0 
T9 สูตรที่ 9 MS+ TDZ 2.0 มก./ล. 1.81cd 2.17e 0 
T10 สูตรที่ 10 สูตรควบคุม (control) 1.08e 6.94a 100 

 F-value ** **  
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

 

ภาพที่ 1 ต้นเจตมูลเพลิงขาวเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรต่างๆ (T1-T9) เปรียบเทียบกับเจตมูลเพลิงขาวเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรควบคุม 
(T10) 

 

 
เจตมูลเพลิงแดง 
จากการศึกษาสูตรอาหารในการชักน าเจตมูลเพลิงแดงให้เกิดยอด พบว่า สูตรอาหารที่ใช้ในการทดลอง

ทั้งหมดจ านวน 9 สูตร (T1-T9) สามารถชักน าให้เกิดยอดในเจตมูลเพลิงแดงได้ดีกว่าสูตรควบคุม (T10) อย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดย สูตรที่ 3 (MS+BA 2.0 มก./ล.) ชักน าให้เกิดยอดได้ดีที่สุด มีจ านวนยอดเฉลี่ยเท่ากับ 
18.01 ยอด รองลงมาได้แก่ สูตรที่ 7 (MS+TDZ 0.5 มก./ล.) และสูตรที่ 8 (MS+TDZ 1.0 มก./ล.) โดยให้จ านวน
ยอดเฉลี่ยเท่ากับ 17.14 และ 15.67 ยอด แต่ลักษณะยอดที่เกิดขึ้นบนอาหารสูตรที่เติม TDZ นั้น ถึงแม้จะมี
จ านวนยอดมาก แต่ยอดที่เกิดใหม่ มีขนาดเล็ก ใบเรียวแหลม และมีการเกิด callus ที่ดูเหมือนปุ่ม/ก้อน เกาะกัน
อยู่หนาแน่น เมื่อดูลักษณะความสูงทรงพุ่ม พบว่า เจตมูลเพลิงแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA และ KN (T1-

      T1         T2         T3        T10   T4        T5         T6          T10  T7         T8         T9         T10   T1         T2         T3       T10 



T6)  ให้ความสูงของทรงพุ่มแตกต่างจากอาหารที่เติม TDZ (T4-T5) อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง   สูตรอาหารที่เติม BA 
(T1-T3) KN (T4-T5)  และสูตรควบคุม (T10) สามารถท าให้เจตมูลเพลิงแดงออกรากได้ (ตารางท่ี 2, ภาพที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 จ านวนยอดเฉลี่ยและความสูงเฉลี่ยทรงพุ่มต้นเจตมูลเพลิงแดงเพาะเลี้ยงบนอาหารทดลองชักน าให้เกิด

ยอดในสภาพปลอดเชื้อ เป็นเวลา 90 วัน 
 สูตรอาหาร จ านวนยอดเฉลี่ย  

(ยอด) 
ความสูงทรงพุ่ม

เฉลี่ย (ซม.) 
การเกิดราก  
(ร้อยละ) 

T1 สูตรที่ 1 MS + BA 0.50 mg/l 3.43c 2.99ab 14.3 
T2 สูตรที่ 2 MS + BA 1.00 mg/l 6.50c 3.67a 14.3 
T3 สูตรที่ 3 MS + BA 2.00 mg/l 18.01a 2.39bc 0.0 
T4 สูตรที่ 4 MS + KN 0.50 mg/l 1.71c 3.06ab 28.6 
T5 สูตรที่ 5 MS + KN 1.00 mg/l 1.14c 3.41ab 100.0 
T6 สูตรที่ 6 MS + KN 2.00 mg/l 1.57c 3.37ab 57.1 
T7 สูตรที่ 7 MS + TDZ 0.50 mg/l 17.14a 0.51d 0.0 
T8 สูตรที่ 8 MS + TDZ 1.00 mg/l 15.67ab 0.52d 0.0 
T9 สูตรที่ 9 MS + TDZ 2.00 mg/l 7.40bc 0.36d 0.0 
T10 สูตรที่ 10 สูตรควบคุม (control) 1.00d 1.49cd 14.3 

 F-value ** **  
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 

 

ภาพที่ 2 ต้นเจตมลูเพลิงแดงเพาะเลี้ยงบนอาหารสตูรตา่งๆ (T1-T9) เปรียบเทยีบกับเจตมลูเพลิงแดงเพาะเลีย้งบนอาหารสูตรควบคุม (T10) 
 

 
การชักน าให้เกิดราก 
เจตมูลเพลิงขาว 
จากการศึกษาสูตรอาหารเพ่ือชักน าให้เจตมูลเพลิงขาวเกิดรากในสภาพปลอดเชื้อ มีอาหารที่ใช้ในการ

ทดลองจ านวน 5 สูตร และอาหารสูตรควบคุม (control) 1 สูตร พบว่า ทุกสูตรสามารถชักน าให้เจตมูลเพลิงขาว
เกิดรากในสภาพปลอดเชื้อได้ โดยสูตรอาหารที่ชักน าให้เจตมูลเพลิงขาวเกิดรากได้ดีคือ สูตรที่ 1 (MS) สูตรที่ 2 
(1/2MS) และสูตรที่ 5 (1/2MS+IAA 0.25 มก./ล.) สามารถชักน าให้เกิดรากได้ร้อยละ 100 ทั้งสามสูตร พบว่า 
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สูตรอาหารที่ใช้ NAA มีอัตราการเกิดรากน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด และลักษณะรากที่เกิดเป็นรากขนอ่อนบางเกาะ
รวมกันหลวมๆ  และยังพบอีกว่า ยอดเจตมูลเพลิงขาวส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตน้อยมาก และหยุดชะงักการ
เจริญไปเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่เติม NAA เพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะเกิดแคลลัสที่บริเวณรอยตัดซึ่ง
มีทั้ง compact callus และ fiable callus และเกิดรากน้อยมาก (ตารางท่ี 3, ภาพที่ 3) 

 
ตารางที่ 3  ผลการชักน าต้นเจตมูลเพลิงขาวให้เกิดรากในสภาพปลอดเชื้อ เป็นเวลา 60 วัน 

สูตรอาหาร 
การเกิดราก  
(ร้อยละ) 

จ านวนรากเฉลี่ย 
(นับได้-เส้น) 

ความยาวรากเฉลี่ย 
(ซม.) 

สูตรที่ 1  MS (สูตรควบคุม) 100.0 4.78 3.46 
สูตรที่ 2  1/2MS 100.0 5.41 4.62 
สูตรที่ 3  1/2MS+NAA 0.25 มก./ล. 29.4 n/a1 n/a1 
สูตรที่ 4  1/2MS+NAA 0. 05 มก./ล. 41.2 n/a1 n/a1 
สูตรที่ 5  1/2MS+IAA 0.25 มก./ล. 100.0 7.95 7.39 
สูตรที่ 6  1/2MS+IAA 0.50 มก./ล. 93.8 10.13 4.99 
n/a1 = no data    

 
  

  
สูตรที่ 1  MS (control) สูตรที่ 2  1/2MS 

  
สูตรที่ 3  1/2MS+NAA 0.25 มก./ล. สูตรที่ 4  1/2MS+NAA 0. 50 มก./ล. 

  
สูตรที่ 5  1/2MS+IAA 0.25 มก./ล. สูตรที่ 6  1/2MS+IAA 0.50 มก./ล. 

  
 

ภาพที่ 3 การทดลองการชักน าต้นเจตมูลเพลิงขาวให้เกิดรากในสภาพปลอดเชื้อ เป็นเวลา 60 วัน 
 
 



เจตมูลเพลิงแดง 
จากการศึกษาสูตรอาหารเพ่ือชักน าให้เจตมูลเพลิงแดงเกิดรากในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า ทุกสูตรสามารถ

ชักน าให้เจตมูลเพลิงแดงเกิดรากในสภาพปลอดเชื้อได้ โดยสูตรอาหารที่ชักน าให้เจตมูลเพลิงแดงเกิดรากได้ดีที่สุด 
คือ สูตรที่  2 (1/2MS)  และสูตรที่  6 (1/2MS+IAA 0.50 มก./ล.) สามารถชักน าให้เกิดรากได้ร้อยละ 100  
รองลงมาคือสูตรที่ 1 (MS)   และสูตรที่ 5 (1/2MS+IAA 0.25 มก./ล.) สามารถชักน าให้เกิดรากได้ร้อยละ 87.5
และยังพบว่า สูตรอาหารที่ใช้ NAA ทั้งสองสูตรซึ่งมีอัตราการเกิดรากน้อยกว่า  ลักษณะรากท่ีเกิดเป็นรากขนอ่อนฟู
เกาะรวมกัน ท าให้ไม่สามารถนับเป็นจ านวนและวัดความยาวรากได ้ (ตารางท่ี 4, ภาพที่ 4) 

 
ตารางที่ 4 ร้อยละการเกิดรากของเจตมูลเพลิงแดงเพาะเลี้ยงบนอาหารทดลอง เป็นเวลา 60 วัน 

สูตรอาหาร 
การเกิดราก  
(ร้อยละ) 

จ านวนรากเฉลี่ย 
(นับได้-เส้น) 

ความยาวรากเฉลี่ย 
(ซม.) 

สูตรที่ 1  MS (สูตรควบคุม) 87.5 4.38 2.11 
สูตรที่ 2  1/2MS 100.0 5.00 2.24 
สูตรที่ 3  1/2MS+NAA 0.25 มก./ล. 75.0 n/a1 n/a1 
สูตรที่ 4  1/2MS+NAA 0.50 มก./ล. 62.5 n/a1 n/a1 
สูตรที่ 5  1/2MS+IAA 0.25 มก./ล. 87.5 6.25 2.96 
สูตรที่ 6  1/2MS+IAA 0.50 มก./ล. 100.0 8.16 2.32 
n/a1 = no data    

 
 

 

        
 

ภาพที่ 4 ต้นเจตมูลเพลิงแดงเพาะเลี้ยงบนอาหารทดลองสูตรชักน าให้เกิดราก 6 สูตร (T1-T6) เป็นเวลา 60 วัน  
 

T1                T2                T3               T4               T5               T6            



การเก็บรักษาในสภาพชะลอการเจริญเติบโต (minimal growth storage) 
เจตมูลเพลิงขาว 
การทดลองสูตรอาหารเพ่ือชะลอการเจริญเติบโตของต้นเจตมูลเพลิงขาวในสภาพปลอดเชื้อ  พบว่า สูตร

อาหารที่เพาะเลี้ยงเจตมูลเพลิงขาวเพ่ือชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อได้เป็นเวลานานที่สุดโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนอาหาร ได้แก่ อาหารทดลองสูตร MS+2%sucrose+0%manitol (T1) โดยสามารถยืดเวลาเก็บรักษาได้
เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 7 เดือน รองลงมา ได้แก่ สูตร MS+2%sucrose+1%manitol (T2)  สูตร 
MS+3%sucrose+1%manitol (T6)  และสูตร MS+3%sucrose+0%manitol (T5) ตามล าดับ (6.8, 6.2 และ 
6.1 เดือน ตามล าดับ) เจตมูลเพลิงขาวที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารที่มีระดับความเข้มข้นของ mannitol สูงขึ้น มี
อัตราการเจริญเติบโตช้าหรือหยุดชะงัก และมีอัตราการรอดชีวิตน้อยมาก (ตารางที่ 5, ภาพที่ 5) 

ตารางที่ 5 ผลการเพาะเลี้ยงต้นเจตมูลเพลิงขาวในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารทดลองชะลอการเจริญเติบโต จ านวน 8 สูตร  

 
สูตรอาหาร 

ระยะเวลา 
เฉลี่ย*  
(เดือน) 

จ านวนยอดเกิด
ใหม่เฉลี่ย** 

(ยอด) 

การเกิดราก 
(ร้อยละ) 

T1 MS+2%sucrose+0%manitol 7.0a 1.0 100 

T2 MS+2%sucrose+1%manitol 6.8a 1.2 100 

T3 MS+2%sucrose+2%manitol 4.9bc 0.8 80 

T4 MS+2%sucrose+4%manitol 3.2d 0.6 20 

T5 MS+3%sucrose+0%manitol 6.1ab 1.0 90 

T6 MS+3%sucrose+1%manitol 6.2ab 1.0 100 

T7 MS+3%sucrose+2%manitol 4.6c 0.7 80 

T8 MS+3%sucrose+4%manitol 2.4d 0.1 20 
        

       *ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
** ค านวณค่าเฉลี่ยในภาพรวมของเดือนสุดท้ายที่เก็บข้อมูลได้ในแต่ละสูตรอาหาร 

 
 

ภาพที่ 5 ต้นเจตมูลเพลิงขาวเพาะเลี้ยงบนอาหารทดลองสูตรชะลอการเจริญเติบโต 8 สูตร (T1-T8) เป็นเวลา 7 เดือน  

T1            T2             T3             T4           T5            T6           T7             T8 



เจตมูลเพลิงแดง 
การทดลองสูตรอาหารเพ่ือชะลอการเจริญเติบโตของต้นเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ  พบว่า  

สูตรอาหารที่เพาะเลี้ยงเจตมูลเพลิงแดงเพ่ือชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อได้เป็นเวลานานที่สุดโดย  
ไม่ ต้ อ ง เป ลี่ ย น อ าห า ร  ได้ แ ก่  อ าห า ร ท ด ล อ ง สู ต ร  MS+2%sucrose+0%manitol (T1) แ ล ะ  สู ต ร 
MS+3%sucrose+0%manitol (T5)  โดยสามารถยืดเวลาเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 10 เดือน รองลงมา 
ได้แก่ สูตร MS+2%sucrose+1%manitol (T2)  สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเฉลี่ยได้ 7.7 เดือน และไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 6, ภาพที่ 6) 

 
ตารางที่ 6 ผลการเพาะเลี้ยงต้นเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารทดลองชะลอการเจริญเติบโต จ านวน 8 สูตร  

 
สูตรอาหาร 

ระยะเวลา 
เฉลี่ย*  
(เดือน) 

จ านวนยอดเกิด
ใหม่เฉลี่ย** 

(ยอด) 

การเกิดราก 
(ร้อยละ) 

T1 MS+2%sucrose+0%manitol 10.0a 1.1 100 

T2 MS+2%sucrose+1%manitol 7.7a 1.0 90 

T3 MS+2%sucrose+2%manitol 4.4b 0.7 0 

T4 MS+2%sucrose+4%manitol 2.4b 0.8 20 

T5 MS+3%sucrose+0%manitol 10.0a 1.0 100 

T6 MS+3%sucrose+1%manitol 4.4b 1.0 40 

T7 MS+3%sucrose+2%manitol 4.1b 1.1 10 

T8 MS+3%sucrose+4%manitol 3.2b 0.9 10 

 * ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
** ค านวณค่าเฉลี่ยในภาพรวมของเดือนสุดท้ายที่เก็บข้อมูลได้ในแต่ละสูตรอาหาร 

 

 

ภาพที่ 6 ต้นเจตมูลเพลิงแดงเพาะเลี้ยงบนอาหารทดลองสูตรชะลอการเจริญเติบโต 8 สูตร (T1-T8) เป็นเวลา 10 เดือน  

 

T1            T2             T3            T4             T5            T6           T7             T8 



วิจารณ์ผลการทดลอง 
 
การชักน าให้เกิดยอดจ านวนมาก 
จากการทดลองสูตรอาหารเพ่ือชักน าให้ต้นเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงเกิดยอดจ านวนมากใน

สภาพปลอดเชื้อ พบว่า การเพาะเลี้ยงเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงในอาหารสังเคราะห์ที่เติมสารควบคุม
การเจริญเติบโต BA  KN และ TDZ (T1-T9) สามารถชักน าให้เกิดยอดได้มากกว่าการเพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไม่เติม
สารควบคุมการเจริญเติบโต (control: T10) เนื่องจากสารควบคุมการเจริญเติบโตทั้ง 3 ชนิด เป็นสารในกลุ่มของ
ไซโตไคนิน (cytokinin) ที่สามารถกระตุ้นการเกิดยอดหรือชักน าการสร้างตาข้างรวมทั้งเกิด callus ไปพร้อมกันได้ 
(รังสฤษดิ์, 2540) สอดคล้องกับรายงานของ Sivanesan and Jeong (2009) ที่พบว่า เมื่อน าชิ้นส่วน shoot tip 
และ node ของเจตมูลเพลิงขาวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA หรือ KN  ความเข้มข้น 0.3-3 มก./ล. 
สามารถชักน าให้เกิดยอดได้มากกว่าสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับรายงานของ สุภา
ภรณ์ ( 2546) ที่ได้น าชิ้นส่วนตายอดและตาข้างของเจตมูลเพลิงแดงมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 1-
4 มก./ล. พบว่า สามารถกระตุ้นให้ชิ้นส่วนพืชสร้าง organogenic callus ได้ดี และสามารถพัฒนาไปเป็นยอดได้
จ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ยอดของต้นเจตมูลเพลิงขาว และเจตมูลเพลิงแดงที่เกิดขึ้นบนอาหารที่เติม BA และ KN 
เป็นยอดที่มีลักษณะเป็นต้นใหม่สมบูรณ์กว่าอาหารที่เติม TDZ    

 
การชักน าให้เกิดราก 
จากการศึกษาสูตรอาหารเพ่ือชักน าให้เจตมูลเพลิงขาว และเจตมูลเพลิงแดงให้เกิดรากในสภาพปลอดเชื้อ 

มีอาหารที่ใช้ในการทดลองจ านวน 5 สูตร และอาหารสูตรควบคุม (control) 1 สูตร พบว่า ทุกสูตรสามารถชักน า
ให้พืชทั้งสองชนิดเกิดรากในสภาพปลอดเชื้อได้ โดยรากที่เกิดบนอาหารสูตร MS  half-MS และ half-MS ที่เติม 
IAA นั้น มีลักษณะเป็นเส้นยาวและแข็งแรง มีรากแขนงพอสมควรท าให้การน าออกปลูกท าได้ง่าย เพราะสามารถ
ล้างท าความสะอาดได้ง่ายและต้นพืชไม่ชอกช้ ามากเกินไป ในขณะที่อาหารสูตร  half-MS ที่เติม NAA นั้น พบว่า 
ยอดเจตมูลเพลิงขาวมีการเจริญเติบโตช้าและแคระแกร็น เกิดรากน้อยและส่วนใหญ่จะเกิดแคลลัสที่บริเวณรอยตัด
ซึ่งมีทั้ง compact callus และ fiable callus ส่วนต้นเจตมูลเพลิงแดงบนอาหารสูตรเดียวกันนี้ให้ผลคล้ายกัน แต่
ปรากฏรากขนอ่อนสั้นๆ เกาะเป็นกระจุกกันมากกว่าและมีลักษณะฉ่ าน้ า ท าให้ไม่สามารถน าออกปลูกในธรรมชาติ
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ (2546) ซึ่งเพาะเลี้ยงยอดเจตมูลเพลิงแดงบนอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 
ความเข้มข้น 0.5-2 มก./ล. พบว่า เกิด callus สีเทา มีลักษณะฉ่ าน้ าบริเวณโคนต้นและเกิดรากจ านวนน้อยขนาด
สั้นมาก เช่นเดียวกับ รศนา และสุภวรรณ (2543) รายงานผลการเพาะเลี้ยงเจตมูลเพลิงแดงบนอาหารสูตร MS ทิ่
เติม NAA พบว่า เกิด callus สีเทาเป็นปุยขนาดใหญ่ มียอดและรากงอกออกมาจาก callus  ลักษณะล าต้นและ
ก้านใบมีสีแดง ขนาดเล็ก ไม่ค่อยเจริญเติบโต  
 

การชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ 
จากการเพาะเลี้ยงเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงบนอาหารทดลองเพ่ือชะลอการเจริญเติบโตทั้ง 8 

สูตร พบว่า เจตมูลเพลิงขาว และเจตมูลเพลิงแดง สามารถคงมีชีวิตอยู่ในอาหารทดลองได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอาหาร



ใหม่ ได้ เป็น เวลานานที่ สุ ด โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ในเจตมูลเพลิงขาว ได้แก่  อาหารสูตร 
MS+2%sucrose+0%manitol (T1) ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 7.0 เดือน อาหารสูตร MS+2%sucrose+1%manitol 
(T2) ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 6.8 เดือน  อาหารสูตร MS+3%sucrose+1%manitol (T6) ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 6.2 เดือน 
และอาหารสูตร MS+3%sucrose+0%manitol (T5) ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 6.1 เดือน  และในเจตมูลเพลิงแดง  ได้แก่ 
อาหารสูตร MS+2%sucrose+0%manitol (T1) และ MS+3%sucrose+0%manitol (T5) ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 10 
เดือน และอาหารสูตร MS+2%sucrose+1%manitol (T2) ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 7.7 เดือน จากผลการทดลอง 
เจตมูลเพลิงแดงนั้นสามารถเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรทดลองเพ่ือการชะลอการเจริญเติบโตสูตรที่ไม่เติม mannitol  
ได้นานกว่าเจตมูลเพลิงขาว ในขณะที่ในสูตรอาหารที่เติม mannitol 1% นั้นสามารถเพาะเลี้ยงได้นานเป็นเวลา
ใกล้เคียงกัน  และเมื่อความเข้มข้นของ mannitol เพ่ิมสูงขึ้น พบว่า ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเจตมูลเพลิงขาว 
และเจตมูลเพลิงแดงไปในทิศทางเดียวกันคือ ลดการเจริญเติบโตจนถึงกับหยุดชะงัก และสามารถเพาะเลี้ยงใน
สภาพปลอดเชื้อได้นานเพียง 2-4 เดือนเท่านั้น ต่างจากรายงานของ รมณีย์ และ ศาลักษณ์ (2547) ซึ่งสามารถ
เพาะเลี้ยงต้นเจตมูลเพลิงแดงในอาหารสูตร MS + 3%sucrose+2%manitol ได้นานถึง 8 เดือน โดยไม่มีการตาย 
และยังคงมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง อย่างไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงเพ่ือชะลอการเจริญเติบโตนั้น สูตรอาหารที่ใช้
เพียง sucrose หรือ mannitol หรือ sorbitol อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงชนิดเดียวไม่เหมาะสมต่อการชะลอการ
เจริญเติบโต (Nasiruddin and Rafiul Islam, 2018) จึงควรมีการศึกษาความเหมาะสมของปริมาณสารดังกล่าว
ในการใช้ร่วมกันในสูตรอาหารเพื่อชะลอการเจริญเติบโตของพืชต่อไป 

 
10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการทดลองนี้ การเพาะเลี้ยงต้นเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงเพ่ือการอนุรักษ์ในสภาพปลอด
เชื้อ เพ่ือให้ทราบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน าให้เกิดยอดจ านวนมาก การชักน าให้เกิดราก และการชะลอ
การเจริญเติบโตในหลอดทดลอง ให้ผลดังนี้ 

1. อาหารที่เหมาะสมในชักน าให้เกิดยอดจ านวนมากส าหรับต้นเจตมูลเพลิงขาว คืออาหารสูตร MS ที่เติม 
BA 0.5-1.0 มก./ล. และต้นเจตมูลเพลิงแดง คืออาหารสูตร MS ที่เติม BA 2.0 มก./ล. 

2. อาหารที่เหมาะสมในการชักน าให้ต้นเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงเกิดรากที่สมบูรณ์และเหมาะ
แก่การย้ายออกปลูกในธรรมชาติได้ คืออาหารสูตร MS และ half-MS 

3. อาหารสูตรที่สามารถอนุรักษ์ต้นเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อจากการ
ทดลองนี้ ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 7-10 เดือน ได้แก่ อาหารสูตร MS ที่เติมน้ าตาล sucrose 2-3% ร่วมกับ การเติม 
mannitol 0-1%  

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อนั้น เพ่ือการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชใน
สภาพหลอดทดลองโดยพืชที่อนุรักษ์ควรมีสภาพสมบูรณ์ระหว่างการเพาะเลี้ยง จึงควรมีการศึกษาทบทวนหาสูตร
อาหารที่เหมาะสมโดยอาจเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสูตรอาหาร/ชนิดของสารที่ใช้ในสูตรอาหาร/ชนิดของสูตร
อาหาร ฯลฯ เพ่ิมเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชเจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงในสภาพ
ปลอดเชื้อ 

 



11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
- สามารถน าข้อมูลสูตรอาหารที่เหมาะสมไปใช้ส าหรับการเพาะเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ์พืชสมุนไพร

เจตมูลเพลิงขาวและเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ ให้กับกลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืช ส านักวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป สามารถน าไปใช้ต่อยอดทางด้านการ
วิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในพืชสมุนไพรชนิดอ่ืนกลุ่มเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได ้
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14. ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกท่ี 1  องค์ประกอบของอาหารสังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) 
 

ส่วนประกอบ    มิลลิกรัมต่อลิตร 
    Macronutrients    
NH4NO3  1,650.00  
KNO3  1,900.00  
CaCl2.2H2O  440.00  
MgSO4.7H2O  370.00  
KH2PO4  170.00  
   Micronutrients    
KI  0.83  
H3BO3  6.20  
MnSO4.7H2O  6.90  
ZnSO4.7H2O  6.14  
Na2MoO4.2H2O  0.25  
CuSO4.5H2O  0.025  
CoCl2.6H2O  0.025  
FeSO4.7H2O  27.85  
Na2EDTA.2H2O  37.25  
   Organic compounds    
myo-inositol  100.00  
glycine  2.00  
nicotinic acid  0.50  
pyridoxine-HCl  0.50  
thiamine-HCl  0.50  
   Other    
sucrose  30,000.00  
pH  5.70-5.80  

 
 

 


