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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย :  โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อ  พันธุกรรมพืช  
   (ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว) 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยเทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร 
3. กิจกรรมที่ 2 :  เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ 
4. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  การอนุรักษ์ดองดึงโดยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ  

(รหัสการทดลอง 03-10-59-02-02-00-03-59) 
(ภาษาอังกฤษ) : Conservation of Gloriosa lily (Gloriosa superba L.) by Slow 

Growth Technique.  

5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง : น.ส. สุพินญา บุญมานพ  สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผู้ร่วมงาน  : น.ส. ปาริฉัตร สังข์สะอาด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

   น.ส. ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

6. บทคัดย่อ 

ดองดึง อยู่ในวงศ์ Liliaceae เป็นไม้พ้ืนบ้านในแถบเอเชีย ประเทศไทยพบแถบชายทะเลมากกว่า

แหล่งอ่ืนๆ (ทางภาคใต้และภาคตะวันออก) เหง้าดองดึงมีสารอัลคาลอยด์หลายชนิด ชนิดที่พบว่ามีปริมาณมาก 

ได้แก่ โคลชิซิน (colchicine) จึงเป็นที่ต้องการ เนื่องจากถูกน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และในทาง

การเกษตร ท าให้ปริมาณที่มีในธรรมชาติลดน้อยลง เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จึงถูกจัดในบัญชีแดง (red list) ของ IUCN 

จึงจ าเป็นอย่างมากส าหรับการศึกษาวิธีการอนุรักษ์ดองดึงโดยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ 

พบว่า การขยายปริมาณเหง้าของดองดึงในสภาพปลอดเชื้อสามารถท าได้โดยใช้ชิ้นส่วนของยอดดองดึงในอาหาร

สังเคราะห์สูตร MS + NAA 4 mg/l +BA 4 mg/l  และการเก็บรักษาเหง้าดองดึงในสภาพปลอดเชื้อ (การชะลอ

การเจริญเติบโต) สามารถเก็บรักษาได้นานสูงสุด 9 เดือน แม้ไม่มีการ subculture เมื่อเลี้ยงบนอาหารสูตร

สังเคราะห ์½ MS + 20 m/l ในสภาพปลอดเชื้อ   

ค าส าคัญ : ดองดึง, การอนุรักษ์, การชะลอการเจริญเติบโต  
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7. ค าน า      

 ดองดึง  Gloriosa superba L. เป็นพืชสมุนไพรที่ส าคัญชนิดหนึ่งและจัดอยู่ในแพทย์แผนโบราณของ

ไทย ชื่อเรียกพ้ืนบ้านของประเทศไทย เช่น พันมหา หัวขวาน ว่านก้ามปู มะขาโก้ง (เสงี่ยม, 2522) ชื่อสามัญ Glory 

lily, Climbing lily, Superb lily, Turk’s cap, Flame lily หรื อ  Gloriosa lily (สมสุ ข , 2534) อยู่ ใ น ว งศ์  

Liliaceae (Backer และ Brink, 1965) มีถิ่นก าเนิดอยู่ในป่าของทวีปแอฟริกา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Gloriosa 

rothchildiana ในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศแถบอินโดจีน  พบ

เพียงชนิดเดียว คือ G. superba L. จัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีหัว/เหง้าอยู่ใต้ดิน (rhizome) เป็นไม้พื้นบ้านใน

แถบเอเชีย ประเทศไทยพบเห็นพืชชนิดนี้ตามข้างทาง โดยเฉพาะแถบชายทะเลจะพบมากกว่าแหล่งอ่ืนๆ (ทาง

ภาคใต้และภาคตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 1 และ2 ตามล าดับ) และสภาพธรรมชาติทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย (รูปที่ 3) เป็นพืชล้มลุกประเภทไม้เลื้อย มีอายุหลายปี (หลายฤดู) ดอกดองดึง มีสีสันสวยงาม เด่น 

สะดุดตา และดอกทยอยบานจากล่างขึ้นสู่ยอด (รูป 1-2 และ4)  ช่วงการออกดอกใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน จาก

คุณสมบัติดังกล่าว จึงถูกจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ไม่แพ้ไม้ดอกชนิดอ่ืนๆ จัดเป็นพืชสมุนไพรที่ส่วนต่างๆ สามารถ

รักษาโรคได้หลายชนิด เนื่องจากในเมล็ด และเหง้าดองดึงมีสารอัลคาลอยด์หลายชนิด ชนิดที่พบว่ามีปริมาณมาก 

ได้แก่ โคลชิซิน (colchicine) ที่ได้จากส่วนของเมล็ดใช้รักษาโรคไขข้ออักเสบ โรคมะเร็ง (กรมวิชาการเกษตร, 

2542) ทางด้านการเกษตรใช้โคลชิซินในการปรับปรุงพันธุ์พืช เพราะมีคุณสมบัติในการกระตุ้นเซลพืชให้เกิดโพลี

พลอย์ (polyploid) (Eigsti et al, 1949; Bunyapraphatsaya, 1991) ดองดึง จึงจัดเป็นพืชสมุนไพรเชิงพาณิชย์

ที่มีการใช้งานที่หลากหลายของยา เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งในด้านสมุนไพร และด้านไม้ดอกไม้ประดับ โดย

การปลูกลงกระถาง จ านวน 5-10 เหง้า และท าค้างเพ่ือให้ต้นดองดึงเกาะเกี่ยวและเกิดช่อออกดอกท่ีสวยงาม จึงท า

ให้พืชท้องถิ่นชนิดนี้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดองดึง เป็นไม้ดอกกึ่งไม้เลื้อย รากเป็นระบบรากฝอย (fibrous root)  เกิด

บริเวณโคนต้นเหง้าดองดึงแบบแผ่กระจายไปทุกทิศทาง ใบ มีสีเขียวเป็นมัน ลักษณะเป็นใบเดี่ยว (simple) ไม่มี

ก้านใบ (sessile leaf) ไม่มีกาบใบหุ้ม (leaf sheath) รูปใบยาวปลายใบแหลม รูปคล้ายทวน (lanceolate) โคน

กว้างสอบแคบไปหาปลาย ใบยาว ประมาณ 12 ซม. ปลายใบเรียวแคบยาวม้วนเป็นเส้นเปลี่ยนรูปร่างเพ่ือเป็นมือ

เกาะ (tendril) เพ่ือใช้พยุงล าต้นในการเลื้อยไปตามค้างหรือหลักเกาะ มีเส้นกลางใบชัดเจน การเรียงตัวของเส้นใบ

เป็นแบบเส้นขนาน การเรียงตัวของใบเป็นแบบ alternate สลับกับการเรียงตัวแบบ opposite และแบบ spiral 

ซึ่งแต่ละต้นมีเรียงตัวของใบไม่เหมือนกัน ใบตรงต าแหน่งที่เกิดดอก มีการจัดเรียงแบบ alternate (พรพรหม และ

คณะ, 2536) ต้นที่มีอายุ 3 ปี จะมีล าต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร เมื่อต้นมีความสูงประมาณ 75-100 ซม. 

แตกกิ่งแขนง 3-5 แขนงแต่ละแขนงเกิดดอก และติดฝักขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการผสมติดของ
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เกสรตัวเมียและอับละอองเรณู (กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช, 2542) ลักษณะดอกเป็นดอกเดี่ยว (solilary flower) 

ออกตามซอกใบ (leaf axil) กลีบดอก (perianth) มี 6 กลีบ ไม่ซ้อนกัน ค่อนข้างแข็งและเปราะ ปลายเรียวแหลม 

ขอบกลีบพลิ้วเป็นเกลียวคลื่น เมื่อดอกบานกลีบดอกจะโค้งงอกลับขึ้นไปด้านบน โคนกลีบและขอบกลีบเป็นสี

เหลือง ปลายกลีบมีสีแดง มีเกสรตัวผู้ 6 อัน มีก้านเกสรตัวผู้ที่ปลายแตรติดอยู่ที่หลังของอับเกสรเพียงจุดเดียว 

เกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางดอก มีก้านเกสรตัวเมียยาว 4-5 ซม.ท ามุมฉากกับรังไข่ (รูป 1-2 และ4) ต าแหน่งของรังไข่

เป็นระบบ superior ovary การบานของดอกปกติจะบานจากด้านล่างขึ้นบน และต าแหน่งของยอดเกสรตัวเมียอยู่

สูงกว่าตัวผู้ในดอกเดียวกัน ท าให้การผสมเกสรตัวเมียนั้นจะต้องได้รับละอองเกสรตัวผู้จากดอกอ่ืน แต่มีโอกาสที่จะ

ผสมตัวเองในดอกเดียวกัน เนื่องจากมีช่วงเวลาพร้อมผสมที่เหลื่อม  (overlap) (พรพรหม และคณะ, 2536) 

ลักษณะฝักเป็นแบบแคบซูล มี 3 พู (กระเปาะ) ฝักมีผิวมัน เมล็ดลักษณะกลม เมื่อเมล็ดอ่อนมีสีขาว แล้วค่อย

เปลี่ยนเป็นส้ม และเมื่อถึงระยะสุกแก่จะมีสีแสดแดง (รูปที่ 5) ผิวเมล็ดเรียบเป็นมัน (นันทิรา, 2533) 

การขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ดองดึงได้ 3 วิธี คือ เมล็ด เหง้า และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะ

เมล็ดนั้นใช้ระยะเวลา7-10 วัน เมล็ดเริ่มงอก ช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตทาง-ล าต้น ใช้เวลาประมาณ 6-8 

เดือน การสร้างเหง้า (อายุ 8 เดือนการเจริญเติบโตทางล าต้นจะเหี่ยว และฟุบ จึงจะสามารถเก็บเหง้าได้) หลังจาก

นั้นน าเหง้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดไปลงปลูก 2-3 ครั้ง ซึ่งเป็นระยะเวลาปกติของการปลูกดองดึงจากเมล็ดจึงจะให้

ช่อดอกและผลิตเหง้าพันธุ์ได้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2½-3 ปี (เกศรินทร์,2526) การแยกเหง้า เป็นวิธีนิยม

มากกว่าการเพาะเมล็ดเนื่องจากให้ดอกเร็วกว่า ต้นที่ได้มีลักษณะคงเดิมเหมือนต้นแม่พันธุ์ และเป็นการประหยัด

ท่อนพันธุ์ที่ใช้ เพราะดองดึงมีจุดเจริญสองจุดอยู่ตรงปลายทั้งสองด้านของเหง้า ซึ่งมีลักษณะเป็นตุ่มขาวๆ ซึ่งหาก

ตุ่มนี้หักหรือหลุดไปเหง้านั้นจะไม่งอกอีกท าให้ใช้ส่วนนี้ขยายพันธุ์อีกไม่ได้ เมื่อตัดแบ่งเหง้าโดยตัดห่างจากจุดเจริญ 

3 นิ้ว ควรใช้ปูนแดงทาปิดปากแผล เพ่ือกันเชื้อราไม่ให้เข้าท าลายบริเวณปากแผล ในการปลูกขยายวางเหง้าใน

แนวราบกับดินให้จุดเจริญอยู่ด้านบน แล้วจึงใช้ดินกลบ รดน้ าให้ชุ่มหลักจากนั้น 9-10 วัน ล าต้นใต้ดินของดองดึง

จึงงอกโผล่พ้นดิน การขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้จะใช้ 1 เหง้าปลูกได้ 2 ต้น ดองดึงจะให้ดอกภายใน 2-3 เดือน และดอก

จะทะยอยบานติดต่อกันในระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน นับระยะเวลาการปลูกด้วยเหง้าจนถึงติดฝักและเก็บ

เกี่ยวใช้เวลาประมาณ 7 เดือน (กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช, 2542) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดองดึงเพ่ือเพ่ิมปริมาณ

ให้มากในระยะเวลาอันสั้น โดยใช้ส่วนขยายพันธุ์คือ ส่วนที่เป็นจุดเจริญ (เหง้า และยอด) ละอองเกสร รังไข่ และ

เมล็ด เมื่อได้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและน าต้นกล้าออกปลูกในโรงเรือนเพาะช า จะใช้เ วลาประมาณ 2ปี จึง

จะให้ดอก และเหง้าได้ (เกศรินทร์, 2526)  
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รูปที่ 1 ดองดึงในสภาพธรรมชาติ แถบชายทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย 
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รูปที่ 2 ดองดึงในสภาพธรรมชาติ แถบชายทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทย 
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รูปที่ 3 ดองดึงในสภาพธรรมชาติ แถบเชิงเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 

 

รูปที่ 4 ลักษณะ เหง้า ต้น ดอก  

   

  
รูปที่ 5 ลักษณะผลดองดึง (สดสีแสดแดง และ เมล็ดดองดงึทีแ่กะเปลือกเมล็ดออก) 
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โคลชิซิน เป็นสารอัลคาลอยด์ที่สามารถจับ (bind) กับโปรตีนชื่อ ทิวบูลิน (tubulin) ดังแสดงในรูปที่ 6 

ได้จึงมีคุณสมบัติยับยั้งระบบการขนส่งภายในเซลล์ (cellular transport system) หลายระบบ จึงท าให้มีการใช้

โคลชิซินในการรักษาโรคต่างๆ  เช่น อาการปวดจากโรคไขข้ออักเสบเฉียบพลัน (acute gouty arthritis) ส่วนใหญ่

โคลชิซินสกัดได้จากเมล็ดและหัว (corm) ของพืชชนิดหนึ่งที่ชื่อ Colchicum autumnale L. และยังพบไดในพืช

สกุล Colchicum ชนิดอื่นๆ (Boye and Brossi, 1992) โคลชิซินมีสูตรทางเคมีวา C22H25O6N (Anderson, 1949) 

ทั้งนี้การผลิตสารโคลชิซีนจากต้น C. autumnale L. ซึ่งเป็นพืชพ้ืนเมืองในแถบยุโรปและอเมริกาเท่านั้นจึงท าให้มี

ราคาสูง ปัญหาส าคัญของการผลิตสารโคลชิซินจากดองดึงนั้นอยู่ที่การขยายพันธุ์ดองดึงให้มีปริมาณมาก สามารถ

ท าได้ 2 วิธีคือ เพาะเมล็ด และเหง้าใต้ดิน โดยมีข้อเสียคือการเพาะเมล็ดใช้ระยะเวลานานเนื่องจากดองดึงเป็นพืช

พ้ืนเมืองมีวงชีวิตในรอบปี สามารถงอกได้ 1 ครั้ง แต่การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเป็นการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

สามารถผสมข้ามได้ท าให้ต้นที่ได้จากเมล็ดมีความแปรปรวนของพันธุ์ มีผลท าให้ปริมาณสารโคลชิซินในแต่ละต้นไม่

สม่ าเสมอกัน ส่วนการขยายพันธุ์ด้วยเหง้าใต้ดินนั้นมีปัญหาจากการพักตัวของพืชเองและพบว่าต้นดองดึงที่เกิดจาก

เหง้าเมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปปลูกในวัสดุปลูกใหม่จะท าให้ชะงักการเจริญเติบโต จึงท าให้การย้ายปลูกไม่ประสบ

ความส าเร็จ แต่หากน าเหง้าใต้ดินขึ้นมาพักให้เกิดยอดก่อนแล้วจึงท าลงปลูกก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ 

(กรมวิชาการเกษตร, 2542) 

 

รูปที่ 6 โคลชิซิน (ที่มา http://raphiphan.tripod.com/Chapter2.htm) 

พรพรหม และคณะ (2536) พบว่า ดองดึงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีล าต้นใต้ดินแบบ tuber อายุหลายฤดู 

และล าต้นเหนือดินอายุสั้นเพียงฤดูเดียว ระบบรากฝอย การเรียงตัวของใบก่อนออกดอกเป็นแบบสลับ แบบ

วนรอบ และแบบตรงข้าม ใบเรียงตัวเป็นวงตรงจุดแตกแขนง รูปร่างใบเป็นแบบ lanceolate ปลายใบเปลี่ยน

รูปเป็นมือเกาะ ดอกเป็นดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ รังไข่มี 3 carpels มีเกสรตัวผู้ 6 อัน กลีบดอก 6 กลีบ มีสี

เหลืองที่โคนกลีบส่วนปลายกลีบมีสีแดง ผลเป็นแบบ septicidal capsule ยาว 4-7 เซนติเมตร เมล็ดเมื่อสุกมี

สีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 มิลลิเมตร ลักษณะทางกายวิภาค รากมี xylem เป็นแบบ polyarch เกิด

สลับกับ phloem มี pith ที่ราก ล าต้นพบชั้นของ epidermis ซึ่งมี cuticle ห่อหุ้มอยู่มากทางผนังด้านนอก , 
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collenchymas ที ่มี chloroplast 1-2 ชั ้น , annular collenchymas 5-6 ชั ้น และถัดเข้ามาเป็นกลุ ่มท่อ

ล าเลียงอยู่อย่างกระจัดกระจายภายใน parenchyma ใบพบ cuticle เคลือบอยู่บน epidermis ทั้งด้านบน

และล่าง มี spongy mesophyll และท่อล าเลียงอยู ่ตรงกลาง ส่วนที่เป็นเส้นกลางใบพบท่อล าเลียงพวก 

xylem fiber และ phloem fiber ในหัวดองดึงพบเม็ดแป้งหลายชนิด ได้แก่ inulin, triticum และ simple 

ในหัวที่อายุน้อยพบเม็ดแป้งชนิด inulin มาก ส่วนหัวที่มีอายุมากพบเม็ดแป้งชนิด triticum มาก และ พร

พรหม และคณะ (2537) ได้ท าการศึกษาต่อ พบว่า หัวดองดึงจะเกิดและเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับการ

เจริญเติบโตของล าต้นเหนือดิน ส่วนของหัวจะหยุดการเจริญเติบโต และเข้าสู่ระยะพักตัวเมื่ออายุ 90 วันหลัง

งอก ส่วนล าต้นเหนือดินจะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านความสูงเมื่ออายุ 70 วัน และพั กตัวเมื่ออายุ 120 วัน

หลังงอก ส าหรับอิทธิพลของชีพจักรต่อการให้ผลผลิต พบว่า หัวพันธุ์ดองดึงที่ผ่านรอบของชีพจักรมาหลายรอบ

จะให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดแห้งต่อต้นมากกว่าหัวดองดึงที่มีน้ าหนักเท่ากันแต่มีจ านวนรอบของชีพจักรน้อยกว่า  

ส าหรับข้อมูลด้านการผลผลิตเมล็ดพันธุ์ตามรายงานการทดลองของสมสุข และปราโมทย์ (2541) พบว่า การ

เจริญเติบโต และผลผลิตของดอกดองดึง เช่น จ านวนดอก จ านวนฝัก น้ าหนักฝัก น้ าหนักเมล็ด และน้ าหนักเหง้าที่

ปลูกในช่วงเวลาต่างๆ ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นดอกดึงที่ปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

มีนาคม และเมษายน จะให้ผลดีกว่าเดือนอ่ืนๆ การพัฒนาของดอกพบว่า ระยะเวลาจากดอกตูมจนถึงดอกบาน ใช้

เวลาประมาณ 9 วัน และระยะเวลาจากดอกบานถึงฝักแก่ประมาณ 84 วัน แต่ละดอกที่อยู่บนกิ่งแขนงเดียวกันจะ

ทยอยบานจากดอกล่างข้ึนบน ห่างกันดอกละประมาณ 3 วัน ทั้งนี้ข้อมูลด้านความงอกของเมล็ดดองดึงปราโมทย์ 

และคณะ (2530) ท าการศึกษาพบว่า การน าเหง้าแช่น้ าก่อนปลูกจะให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่าการแช่ด้วย 

จิบเบอเรลลิค แอสิค และโปแตสเซี่ยมไนเตรท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเหง้าดองดึงที่เก็บเกี่ยวในเดือน

กันยายนจะงอกได้เร็วกว่าเก็บในช่วงเวลาอ่ืนๆ ซึ่งเหมาะส าหรับการน าไปใช้เพ่ือการขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นช่วงที่แก่

เต็มที่ คุณภาพและความแข็งแรงของเหง้า และเมื่อค านึงถึงลักษณะของเหง้าที่ใช้ พบว่าเหง้าขนาดเล็กด้านยาว

จะให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด 

เกศรินทร์ (2527) ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดองดึง เพ่ือเร่งการขยายพันธุ์ พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ปลายเหง้าดองดึงทั้งสองข้างในอาหารสูตร MS และอาหารสูตร MS+BA 0.05 ppm+NAA 0.05 ppm เกิด

เจริญเติบโตและได้ต้นที่สมบูรณ์ได้ดีที่สุด และเมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร MS+BA 10 ppm เกิดยอดใหม่เพ่ิมจ านวน

มากที่สุด และในอาหาร MS ยอดเจริญเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้มากที่สุด  สอดคล้องกับงานของ Hassan and Roy 

(2005) เมื่อเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนของยอด และตาข้าง ในอาหารสูตร  MS+BA 1.5 ppm+NAA 0.5 ppm สามารถ

ชักน าให้เกิดต้นได้ 92% และในปี 2529 วราภรณ์ ได้ท าการศึกษาพบว่า เมื่อน าแคลลัสมาเลื้ยงในอาหารสูตร 

MS+NAA 1 ppm + kinetin 0.1-2 ppm รากที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่ สั้นและมีจ านวนมาก และการใช้ BA 2 
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ppm + NAA 1 ppm สามารถชักน าเนื้อเยื่อให้เกิดรากได้ สอดคล้องกับงานของ ศุภฤกษ์ และคณะ (2545) ซึ่ง

พบว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเหง้าดองดึง ในอาหารสูตรดัดแปลง MS+2,4-D 0.5 และ 1 ppm และอาหารสูตร 

MS+2,4-D 1 ppm + BA 1 ppm รวมทั้งอาหารสูตร MS+2,4-D ppm + kinetin 1 ppm สามารถชักน าเหง้า

ดองดึงให้เกิดแคลลัสได้ดี และสามารถใช้เพ่ิมปริมาณแคลลัสได้ ส่วนอาหารสูตร MS, ½MS และ ¼MS ใช้เก็บ

รักษาแคลลัสดองดึงได้นานถึง 3 เดือน และสามารถน าแคลลัสที่เก็บรักษาไว้นั้นไปเพ่ิมปริมาณได้  ทั้งนี้บุญยืน 

และชยันต์ (2535) ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆ ของดองดึง (G. superb Linn.) ในอาหารสูตร MS 

ที่มีฮอร์โมนระดับความเข้มข้นต่างๆ พบว่า เนื้อเยื่อจากส่วนของยอดและก้านใบสามารถเจริญเติบโตในอาหารที่มี 

NAA (Naphthalene acetic acid) 4 ppm + น้ ามะพร้าว 5% หรือ NAA 1 ppm ร่วมกับ BA (Benznylamino 

purine) 1 ppm + น้ ามะพร้าว 5% การเจริญของอวัยวะเหล่านี้สิ้นสุดลงทั้งในอาหารเดิมและอาหารใหม่ ส่วน

เมล็ดที่ฟอกฆ่าเชื้อแล้วน าไปเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีฮอร์โมนของ NAA, BA, GA3 (Gibberellic acid) และ 2,4-D 

(Dichlorophenoxy acetic acid) ในระดับความเข้มข้นต่างๆ เมล็ดไม่สามารถงอกได้เลยในทุกความเข้มข้นของ

ฮอร์โมน เนื้อเยื่อจากล าต้นใต้ดิน (ไรโซมหรือเหง้า) เป็นส่วนที่ดีที่สุดของเนื้อเยื่อที่น าไปเลี้ยง ซึ่งสามารถเจริญเป็น

ต้นขนาดเล็กได้ ล าต้นใต้ดินมีการตอบสนองได้ดีในอาหารที่มี NAA, BA และ 2iP ส่วนในอาหารที่มี 2,4-D ไม่มีการ

ตอบสนองเลย ต่อมาในปี 2544 จารุวรรณ ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยบางประการที่มีต่อการเจริญและ

พัฒนาของเนื้อเยื่อดองดึงในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า การน าเมล็ดที่ฟอกฆ่าเชื้อแล้วมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร BA 

4 ppm + NAA 1 ppm สามารถชักน าให้เมล็ดเกิดต้นได้ดีที่สุด 20% และการน าแคลลัสไปเพาะเลี้ยงบนอาหาร

สูตร BA 4 ppm + NAA 4 ppm เกิดต้นได้ 100%  และในอาหารที่มี BA 4 ppm ชักน าให้เกิดต้นได้ 83%  และ

พบว่าเมล็ดสามารถงอกได้ในปริมาณต่ า การเพาะเลี้ยงเหง้าสามารถกระตุ้นให้เกิดแคลลัสได้ และการเพาะเลี้ยง

แคลลัสสามารถชักน าให้เกิดต้นได้ 

  รมณีย์ และ ศาลักษณ์ (2547) พบว่า manninol สามารถชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อนที่เจริญ

จากตาของข้อได้ โดยเฉพาะความสูงของต้นจะลดลงถึง 83.1% ในอาหารที่มีสารความควบการเจริญเติบโต 

และ 93.3% ในอาหารที่ไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต การเพิ่มจ านวนยอดของต้นอ่อนมีแนวโน้มลดลงเมื่อ

เลี้ยงในอาหารที่มี mannitol ความเข้มข้น 40 และ60 g/l ต้นอ่อนในอาหารที่เติม mannitol 20 g/l สามารถ

เก็บรักษาได้ถึง 8 เดือนโดยไม่มีการตาย และต้นอ่อนยังคงมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง ต้นอ่อนที่ยังคงมีชีวิตใน

อาหารทุกสูตรสามารถเจริญเติบโตให้ยอดใหม่ได้เมื่อย้ายไปเลี้ยงบนอาหารใหม่  ศิริกุล (2548) พบว่า การเก็บ

รักษาปลายยอดจ าปีสิรินธร (Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin)ในสภาพปลอดเชื้อที่อุณหภูมิ 

25± 20C ความเข้มแสง 40 μmol m-2 s-1 แสง 16 hr./day ได้ศึกษาผลของ 1) ความเข้มข้นของธาตุอาหาร

หลัก 3 ระดับ คือ MS, 3/4 MS และ 1/2MS 2) ความเข้มข้นของน้ าตาล 2 ชนิด ได้แก่ Sucrose 20 และ 30 g/l 
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ใช้ร่วมกับ Mannitol 0, 10 และ 20 g/l 3) ความเข้มข้นของสารชะลอการเจริญ Paclobutrazol ที่ระดับ 0, 10 

และ 20 mg/l พบว่า ทุกปัจจัยมีผลต่อการเก็บรักษาปลายยอดจ าปีสิรินธร โดยความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก 

3/4 MS Sucrose 20 g/l และ การเติม Paclobutrazol ที่ระดับ 10 mg/l ใช้เกบ็รักษาปลายยอดได้ นาน 7 เดือน 

ซึ่งพบว่า มีการรอดชีวิต 73.3±8.2% การเจริญบน regeneration medium ได้ต้นที่มีลักษณะแข็งแรงเป็นปกต ิ          

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูก

ท าลายลงอย่างน่าเป็นห่วง ท าให้มีการขาดแคลนพรรณพืชต่าง ๆ  สาเหตุหลักเนื่องมาจากพ้ืนที่แหล่งอาศัยหรือ

แหล่งกระจายพันธุ์ที่เกิดอยู่ในพ้ืนที่ป่าตามธรรมชาติถูกบุกรุกท าลายจากมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การถูก

จ ากัดการกระจายพันธุ์จากปัจจัยธรรมชาติเอง และจากการถูกคุกคามโดยมนุษย์เก็บไปใช้ประโยชน์โดยขาดความรู้ 

ขาดจิตส านึก และขาดการอนุรักษ์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นข้อกังวลของนักพฤกษศาสตร์ นักอนุรักษ์ ในภาพรวมว่า

ดองดึงเป็นพืชชนิดหนึ ่งที ่ใกล้จะสูญพันธุ ์ในปี 2020 และได้ร ับการยืนยันโดย  International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) (Ade and Rai, 2009; Singh et al, 2013) จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความ

จ าเป็นเร่งด่วนในการอนุรักษ์พืชในและนอกแหล่งก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพันธุ์ดองดึง โดยวิธีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาการขยายพันธุ์ดองดึงดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์ดองดึงในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการ

อนุรักษ์ และเพ่ือเป็นประโยชน์เบื้องต้นในการวิจัยด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการวิจัยประยุกต์ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

การอนุรักษ์ดองดึงโดยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ 

8. วิธีด าเนินการ :  

อุปกรณ์ และ วิธีการ 

- รวบรวมข้อมูล และรวมรวบต้นดองดึง ในพ้ืนที่ธรรมชาติมาปลูกในโรงเรือนทดลอง 

- น าเมล็ดดองดึง และยอดดองดึงจากต้นที่เพาะเลี้ยงในโรงเรือ เข้าห้องทดลองปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการ

ทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนี้ 

  วิธีการด าเนินการวิจัย 

 8.1 การขยายพันธุ์ดองดึงในสภาพปลอดเชื้อ 

น าเมล็ด/ยอด/ตาข้าง ดองดึงที่ฟอกฆ่าเชื้อแล้ว มาเลี้ยงลงบนสูตรอาหารสังเคราะห์ MS ร่วมกับการ

เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน (NAA) ที่ระดับความเข้มข้น 1 และ 4 mg/l ร่วมกับกลุ่ม ไซโตไคนิน 

(BA) 4 mg/l  เพ่ือชักน าการเกิดต้น ชักน าแคลลัสให้เกิดต้น BA 4 mg/l  
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8.2 การเก็บรักษาในสภาพชะลอการเจริญเติบโต (slow growth)  
น าเหง้าดองดึงที่ได้จากการขยายในสภาพปลอดเชื้อ ทดสอบสูตรอาหารเพ่ือชะลอการเจริญเติบโตของพืช 

(slow growth) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 9 ทรตีเมน้ต์ ประกอบด้วย  
1. อาหารสูตรสังเคราะห์ MS (control) 

2. อาหารสูตรสังเคราะห์ MS + 10 m/l 

3. อาหารสูตรสังเคราะห์ MS + 20 m/l 

4. อาหารสูตรสังเคราะห์ ½ MS 

5. อาหารสูตรสังเคราะห์ ½ MS + 10 m/l 

6. อาหารสูตรสังเคราะห์ ½ MS + 20 m/l 

7. อาหารสูตรสังเคราะห์ ¼ MS 

8. อาหารสูตรสังเคราะห์ ¼ MS + 10 m/l 

9. อาหารสูตรสังเคราะห์ ¼ MS + 20 m/l 

มีจ านวนทรีตเม้นต์ทั้งสิ้น 9 ทรีตเม้นต์ ๆ ละ 15 ซ้ า โดยไม่เปลี่ยนอาหารใหม่ (subculture) 

จนกว่าจะพบว่าเหง้าดองดึงเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเกินกว่า 50 % ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมดในทรีตเม้นต์นั้น ๆ โดย

ข้อมูลที่บันทึกเป็นเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต  

 เวลาและสถานที่      

ระบุเวลา : ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 

สถานที่ท าการทดลอง : ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืช

และจุลินทรีย์(บางเขน) ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  

9. ผลการทดลองและวิจารณ์  

9.1 การขยายพันธุ์ดองดึงในสภาพปลอดเชื้อ  

การขยายปริมาณดองดึงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดของดองดึงในสภาพปลอดเชื้อ  โดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดในอาหารสูตรสังเคราะห์ 2 สูตร คือ อาหารสูตรสังเคราะห์ MS + NAA 1 mg/l +BA 4 

mg/l และ MS + NAA 4 mg/l +BA 4 mg/l  พบว่า อาหารสูตรสังเคราะห ์MS + NAA 4 mg/l +BA 4 mg/l  มี

การขยายเหง้าดองดึงในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น และเหง้าดองดึงที่มีลักษณะสีขาว-เขียว ในสภาพปลอดเชื้อ (รูปที่ 7 และ 

8) และแยกเหง้าดองดึงเพ่ือการทดลองการเก็บรักษาดองดึงในสภาพปลอดเชื้อ  
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รูปที่ 7 การขยายเหง้าดองดึงเพื่อเตรียมลงอาหารในการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ 

 

  
รูปที่ 8 เหง้าดองดึงที่มีสขีาว-เขียวก่อนการแยกเหง้าลงอาหารในการชะลอการเจริญเตบิโตในสภาพปลอดเชื้อ 

9.2 การเก็บรักษาเหง้าดองดึงในสภาพปลอดเชื้อ 

การทดลองเก็บรักษาในสภาพชะลอการเจริญเติบโต (slow growth) สภาพปลอดเชื้อ พบว่า 

ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อ (เหง้าดองดึง) ดังแสดงในรูปที่ 9 รากมีการเจริญด้านความยาว และมีสีขาว-เขียวบริเวณราก ทั้งนี้

การเก็บรักษาเหง้าดองดึงที่อายุการเก็บรักษา 3 , 6 และ 9 เดือน (รูปที่ 10, 11 และ12 ตามล าดับ) มีการ

เจริญเติบโตที่ล่าช้า จ านวนเหง้าและความยาวเพ่ิม แต่ไม่มีการเจริญเติบโตด้านยอด สอดคล้องกับการทดลองการ

เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชเนระพูสีไทยในสภาพปลอดเชื้อโดยการชะลอการเจริญเติบโตของ วรินทร์พร และปิยะ
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วดี (2557) ที่สามารถเก็บรักษาได้นาน 6 เดือน และสนธิชัย ( 2548) ในการเก็บรักษาพืชวงศ์ขิง (ขิง ไพล และขมิ้น

อ้อย) ในขณะที่การเก็บรักษาบนอาหารสูตรสังเคราะห์ ¼ MS ร่วมกับ mannitol (0, 10 และ 20 g/l) สรุป

โดยรวมเหง้าดองดึงสามารถเก็บรักษาได้ที่อายุ 9 เดือน ทั้งนี้รากมีสีขาว-เขียว และรากมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในบาง

กรรมวิธี 

  
รูปที่ 9 การชะลอการเจริญเตบิโตเหง้าดองดงึในสภาพปลอดเชื้อ 

 

   

MS full-strength+Mannitol (0, 10, 20g/L) MS half-strength+Mannitol (0, 10, 20g/L) MS one-fourth strength+Mannitol (0,10, 20g/L) 

รูปที่ 10 การชะลอการเจริญเตบิโตเหง้าดองดงึในสภาพปลอดเชื้อ ที่อายุการเก็บรักษา 3 เดือน 
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MS full-strength+Mannitol (0, 10, 20g/L) MS half-strength+Mannitol (0, 10, 20g/L) MS one-fourth strength+Mannitol (0,10, 20g/L) 

รูปที่ 11 การชะลอการเจริญเตบิโตเหง้าดองดงึในสภาพปลอดเชื้อ ที่อายุการเก็บรักษา 6 เดือน 

 

   

MS full-strength+Mannitol (0, 10, 20g/L) MS half-strength+Mannitol (0, 10, 20g/L) MS one-fourth strength+Mannitol (0,10, 20g/L) 

รูปที่ 12 การชะลอการเจริญเตบิโตเหง้าดองดงึในสภาพปลอดเชื้อ ที่อายุการเก็บรักษา 9 เดือน 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

10.1 การขยายปริมาณเหง้าดองดึงในสภาพปลอดเชื้อ สามารถท าได้โดยใช้ส่วนยอดของดองดึง  
10.2 เหง้าดองดึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารสูตรสังเคราะห์ อาหาร

สูตรสังเคราะห ์MS + NAA 4 mg/l +BA 4 mg/l   

10.3 การอนุรักษ์เหง้าดองดึงโดยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ สามารถเก็บ

รักษาได้นาน 9เดือน แม้ไม่มีการ subculture เมื่อเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์ ½ MS + 20 m/l และควรมี

การศึกษาเพ่ือชักน าให้เจริญเติบโตทางล าต้นต่อไป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 
- การเผยแพร่ในวารสาร 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์พืชหายาก/ใกล้สูญพันธุ์  : ดองดึง 
[Gloriosa lily (Gloriosa superba L.)] 

12. ค าขอบคุณ:  

ขอขอบคุณ คุณสิริพันธุ์ ศรีจักรวาฬ คุณปราโมทย์ เกิดศิริ คุณจิราพรรณ แพก าเนิด คุณชาญวุฒิ 

วิถี และคุณขวัญฤทัย วังสุริย์ ที่ได้ช่วยเหลือให้งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงานจาก

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโยชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 
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