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1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศท่ีมีศักยภาพ 

กิจกรรม  :  ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
เพ่ือทดแทนการน าออกจากป่าหรือหายากใกล้สูญพันธุ์ 

กิจกรรมย่อย   :  รวบรวมและขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาการขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on Wan Phetchaklap’s Propagation by Tissue Culture 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสุภาภรณ์ สาชาต ิ     สงักดัสถาบนัวิจยัพืชสวน 

  ผู้ร่วมงาน                            :  นางพรรณผกา รตันโกศล สงักดัศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรนา่น 

  นางสาวแสงมณี ชิงดวง   สงักดัสถาบนัวิจยัพืชสวน 

5. บทคัดย่อ    
ศึกษาการขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มี 2 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การ

ชักน าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญให้เจริญเป็นต้น โดยน าหน่ออ่อนที่มีตา ขนาดยาวประมาณ 5-10 นิ้ว มา
เลี้ ยงบนสูตรอาหาร Murashige และ Skoog (1962)(MS) ร่วมกับการเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต BA ที่ระดับความเข้มข้น 0 1 2 3 4 และ 5 ppm นาน 45 วัน พบว่า ทุกสูตรอาหารชัก
น าให้เกิดต้นจากหน่ออ่อนได้ไม่แตกต่างกัน และได้จ านวน 1 ต้นต่อ 1 ชิ้นส่วน จากนั้นน าส่วนยอด
ของต้นอ่อนว่านเพชรกลับที่ได้ขนาดประมาณ 4-5 ซม. มาขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณยอด บนสูตรอาหาร 
Murashige และ Skoog (1962) (MS) ร่วมกับการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ระดับความ
เข้มข้น 0 2 4 6 และ 8 ppm นาน 45 วัน พบว่า ทุกสูตรอาหาร MS ทั้งที่เติมและไม่เติม BA มีการ
เพ่ิมปริมาณยอด/หน่อใหม่สูงประมาณ 4-6 ต้น และทุกสูตรอาหารสามารถเกิดรากได้ และดีที่สุดใน
อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม 6ppm BA  

Study on Wan Phetchaklap’s Propagation by Tissue Culture, has 2 important steps. Meristem 
induction develop to plantlet, was conducted using young suckers with the bud and size 
length 5-10 inches. They were cultured on MS medium supplemented with 0 1 2 3 4 
และ 5 ppm BA for 45 days. Every treatments cannot different to induce shoot from 
young sucker and only single shoot per tissue. Then was conducted using the top of 
young shoots with size length 4-5 cm to multiplication on MS medium 
supplemented with 0 2  4  6  แ ล ะ  8  ppm BA for 45 days. Every treatment of MS 
medium can induce shoot multiplication, gave new shoots about 4-6 shoots and can 
rooting. BA at 6 ppm gave the highest number of shoots.  



6. ค าน า                                  
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกกระแสนิยม เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างมาก จึงเป็นปัจจัยส าคัญก่อให้เกิด

การบุกรุกป่าเพ่ือแสวงหาสมุนไพรต่าง ๆ เป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ กรมวิชาการเกษตร ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของทรัพยากรของพืชสมุนไพรป่า และสมุนไพรพ้ืนบ้านที่มีฤทธิ์เป็นยารักษาโรค จึงได้

ส ารวจ ศึกษา  รวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือหาพ้ืนที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชสมุนไพร  

และจัดท าแปลงเพ่ือปลูกเปรียบเทียบกับเกษตรกรในพ้ืนที่  เพ่ือส่งเสริมให้ถึงเกษตรกรผู้สนใจธุรกิจ

สมุนไพรต่อไปในอนาคต  ซ่ึงนอกจากการอนุรักษ์แล้วการพัฒนาการผลิตที่ให้มีการหมุนเวียนใช้อย่าง

เพียงพออย่างยั่งยืน  

ว่านเพชรกลับ (Boesenbergia cf. thorelii (Gagnep.) Hoes) เป็นพืชสมุนไพรหายาก/หา
ไม่ได้ชนิดหนึ่ง ที่ปรากฏในรายการพืชสมุนไพรของร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ ซึ่งได้รายงานให้กับกองราช
เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระต าหนักธง
น้อย ต าบลดู่ไต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 สรรพคุณของว่านเพชรกลับ 
ใช้เหง้าต า พอกสมานแผลสด ใช้ดองกับเหล้าขาวดื่มเป็นยาอายุวัฒนะ (นายเกษตร, 2545) และ
สามารถรักษาโรคไตได้ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่านได้รวบรวมพันธุ์ว่านเพชรกลับไว้
บางส่วน (ปลูกเมื่อ 14 พฤษภาคม 2553) และพบว่า มีความแตกต่างด้านความสูง ขนาดของต้น ใบ 
และความสามารถในการแตกกอ และได้ศึกษาศักยภาพ/ความเป็นไปได้ในการผลิตและพัฒนาเป็นเชิง
การค้า เพ่ือการใช้ประโยชน์ในทางยา และคัดเลือกหาสายพันธุ์ว่านเพชรกลับ ที่เป็นพืชสมุนไพรใกล้
สูญพันธุ์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้สูงยิ่งขึ้น ส าหรับเผยแพร่และส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นการค้า และยัง
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสมุนไพรไทยไม่ให้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ให้มี
การศึกษาการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควบคู่ไปกับการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ 

ส าหรับการศึกษาการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับว่านเพชรกลับยังไม่มีรายงานวิจัย 
แต่พืชชนิดนี้เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์ ZINGIBERACEAE ซึ่งมีทั้งพืชชนิดที่เป็นการค้า ได้แก่ กล้วย 
ขิง ขมิ้น ปทุมมาและดาหลา เป็นต้น (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2546) และเป็นพืชสมุนไพรพ้ืนเมืองหา
ยาก ได้แก่ ว่านเปราะทอง เป็นต้น (ปิยะพร, 2555) ปัจจุบันจึงได้น าเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในทาง
การค้าและการอนุรักษ์  

 
7. วิธีด าเนินการ :  

การชักน าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญให้เจริญเป็นต้น 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  เหง้าของว่านเพชรกลับที่ ศวพ.น่าน รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ สารเคมีที่ใช้

ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
แบบและวิธีการทดลอง  สารกระตุ้นการเจริญเติบโต BA ที่ความเข้มข้น 6 ระดับ คือ 0  1  2   3  4   

และ 5 ppm วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 ซ้ า แต่ละซ้ าคือชิ้นส่วนพืช 
20 ชิ้นต่อ 1 สิ่งทดลอง (treatment)  



ขั้นตอนการวิจัย 
 1. น าเหง้าของว่านเพชรกลับที่ ศวพ.น่าน รวบรวมได้ มาล้างให้สะอาด ใส่ไว้ในตะกร้าโดยไม่
ต้องน าลงปลูกในดิน ทิ้งไว้จนแตกหน่ออ่อน 
 2. ตัดแยกหน่ออ่อนที่มีตา ขนาดยาวประมาณ 5-10 นิ้ว ออกจากเหง้า ล้างท าความสะอาด 
แล้วฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 15 และ 10 %  นาน 20 และ 15 นาที 
ตามล าดับ 
 3. ล้างสารละลายฟอกฆ่าเชื้อออกด้วยน้ ากลั่น ที่นึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง 
 4. น าหน่อที่ฟอกฆ่าเชื้อแล้ว มาตัดแต่งส่วนที่ เนื้อเยื่อสัมพัสกับสารเคมีฟอกฆ่าเชื้อ และตัด
ส่วนกาบใบท้ิง 
 5. ตัดแบ่งโคนหน่ออ่อนเป็น 4 ส่วน และน าไปเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความ
เข้มข้นตามกรรมวิธีที่ก าหนด เปลี่ยนอาหารใหม่โดยใช้สูตรเดิมทุก 1 เดือน เป็นเวลา 2-3 เดือน 
 6. เก็บข้อมูล การรอดชีวิตจากการฟอกฆ่าเชื้อ การปนเปื้อนของเชื้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการชัก
น าให้เกิดยอด จ านวนยอดท่ีชักน าได้ต่อชิ้นส่วน 
การเพิ่มปริมาณยอด 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  ส่วนยอดของต้นอ่อนของว่านเพชรกลับที่ ได้จากการทดลองย่อยที่  1  

สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
แบบและวิธีการทดลอง  สารกระตุ้นการเจริญเติบโต BA ที่ความเข้มข้น 5 ระดับ คือ 0  2  4  6 

และ 8 ppm วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 ซ้ า แต่ละซ้ าคือชิ้นส่วนพืช 
20 ชิ้นต่อ 1 สิ่งทดลอง (treatment)  

ขั้นตอนการวิจัย 
 1. น าส่วนยอดของต้นอ่อนว่านเพชรกลับที่ ได้จากการทดลองย่อยที่ 1 ขนาดประมาณ 4-5 
ซม. ตัดแต่งชิ้นส่วนโดยตัดส่วนที่เป็นกาบใบและส่วนที่เป็นสีด าออก  
 2. ตัดแบ่งโคนหน่ออ่อนเป็น 2 ส่วน และน าไปเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความ
เข้มข้นตามกรรมวิธีที่ก าหนด เปลี่ยนอาหารใหม่โดยใช้สูตรเดิมทุก 1 เดือน เป็นเวลา 2-3 เดือน 
 6. เก็บข้อมูล การปนเปื้อนของเชื้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการชักน าให้เกิดยอดใหม่ จ านวนยอดที่
ชักน าได้ต่อชิ้นส่วน การเกิดราก 
 7. การย้ายปลูกต้นกล้า น าขวดที่เพาะเลี้ยงว่านเพชรกลับ มาเลี้ยงให้ต้นอ่อนปรับสภาพใน
โรงเรือนเพาะช า 1 สัปดาห์ จึงน าออกจากขวด ล้างน้ าให้หมดวุ้นที่ติดมากับราก และช าในถุงพลาสติก
ด าที่มีวัสดุปลูก เลี้ยงในโรงเรือนนาน 1-2 เดือน เพ่ือดูอัตราการรอดชีวิตภายหลังการย้ายต้นกล้า  
สถานที่ด าเนินงาน     สวส ศวพ.น่าน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2554 – กันยายน 2557  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
การชักน าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญให้เจริญเป็นต้น 



 เมื่อน าหน่ออ่อนขนาดยาวประมาณ 5-10 นิ้ว ออกจากเหง้า ล้างท าความสะอาด แล้วฟอก
ฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 15 และ 10 %  นาน 20 และ 15 นาที ตามล าดับ 
และล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง ตัดแต่งส่วนที่เนื้อเยื่อสัมผัสกับสารเคมีฟอกฆ่าเชื้อ และตัดส่วน
กาบใบทิ้ง ตัดแบ่งโคนหน่อออกเป็น 2 ส่วน เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้นตาม
กรรมวิธีที่ก าหนด เป็นเวลา 45 วัน พบว่า ทุกสูตรอาหารชักน าให้เกิดต้นจากหน่ออ่อนได้ไม่แตกต่าง
กัน และได้จ านวน 1 ต้นต่อ 1 ชิ้นส่วน (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงการปนเปื้อนเชื้อ การตายและการแตกต้นของว่านเพชรกลับในอาหารสูตร MS ที่  
เติม BA ระดับต่างๆ ภายหลังการน าเหง้ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นเวลา 45 วัน 

สูตรอาหาร จ านวนชิ้นส่วนเร่ิมต้น (ขวด) ปนเปื้อนเชื้อ(ขวด) ตาย (ขวด) จ านวนขวดที่ได้ จ านวนต้นที่ได้ 

MS ไม่เตมิ BA 20 3 6 11 11 
MS+1ppm BA 20 2 3 15 15 
MS+2ppm BA 20 5 6 9 9 
MS+3ppm BA 20 5 6 9 9 
MS+4ppm BA 20 1 10 9 9 
MS+5ppm BA 20 10 3 7 7 

หมายเหตุ:  จ านวนช้ินส่วนเริ่มต้น๕ คือ  ½ หน่ออ่อนต่อ 1 ขวด 

การเพิ่มปริมาณยอด 
 น าส่วนยอดของต้นอ่อนว่านเพชรกลับที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 เลือกขนาดประมาณ 2-3 ซม. ตัด
แต่งชิ้นส่วนโดยตัดส่วนที่เป็นกาบใบและส่วนที่เป็นสีด าออก เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA 
ความเข้มข้นตามกรรมวิธีที่ก าหนด เป็นเวลา 45 วัน พบว่า ในทุกสูตรอาหาร MS ทั้งที่เติมและไม่เติม 
BA มีการเพ่ิมปริมาณยอด/หน่อใหม่สูงประมาณ 4-6 ต้น และดีที่สุดในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่

เติม 6ppm BA (ตารางที่ 2และกราฟที่ 1) การเกิดรากสามารถเกิดได้ดีในทุกสูตรอาหาร 
9.  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนหน่อที่แตกใหม่ของว่านเพชรกลับที่เลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA ระดับ
ต่างๆ ภายหลังการเลี้ยงส่วนยอดเพ่ือเพ่ิมปริมาณ เป็นเวลา 45 วัน 

สูตรอาหาร จ านวนหน่อที่แตกใหม ่

MS ไม่เตมิ BA 4.14c1/ 

MS+2ppm BA 5.29b 

MS+4ppm BA 6.22a 

MS+6ppm BA 6.60a 

MS+8ppm BA 6.05ab 

1/ Defferent letter indicate significant within columns by Duncan’s Multiple Range test at P< 0.05 



 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที่ 1 แสดงจ านวนหน่อที่แตกใหม่ของว่านเพชรกลับที่เลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA ระดับ
ต่างๆ ภายหลังการเลี้ยงส่วนยอดเพ่ือเพ่ิมปริมาณ เป็นเวลา 45 วัน 
 

 จะเห็นได้ว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านเพชรกลับ ทั้งในขั้นตอนการชักน าให้เกิดต้น การเพ่ิม
ปริมาณยอดและการเกิดราก เกิดขึ้นได้ดีโดยไม่ต้องใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต BA แต่หากต้องการ
ให้ได้ปริมาณเพ่ิมขึ้นในขั้นตอนการเพ่ิมปริมาณยอด สามารถเติม BA ลงไปในอาหารสังเคราะห์ได้
ตั้งแต่ 2-8 ppm (5-7 ต้น/ชิ้นส่วน) 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ได้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านเพชรกลับ คือ  
1. ขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อและการชักน าให้เกิดต้น 
 ใช้หน่ออ่อนขนาดยาวประมาณ 5 นิ้ว ตัดออกจากหัวเหง้า ล้างท าความสะอาด แล้วฟอกฆ่าเชื้อ
ด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 15 และ 10 % นาน 20 และ 15 นาที ตามล าดับ และล้างด้วย
น้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง ตัดแต่งส่วนที่เนื้อเยื่อสัมผัสกับสารเคมีฟอกฆ่าเชื้อ และตัดส่วนกาบใบทิ้ง ตัด
แบ่งโคนหน่อออกเป็น 2 ส่วน เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS ที่ไม่เติม BA สามารถชักน าให้เกิดต้นได้ 
2. ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณยอด 
 น าต้นอ่อนที่แตกยอดใหม่ขนาด 2-3 เซนติเมตร จากขั้นตอนที่ 1 เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS 
ที่เติม BA 6ppm และขยายเพ่ิมปริมาณโดยเปลี่ยนอาหารใหม่สูตรเดิมทุก 45 วัน จนได้ปริมาณต้น
ตามต้องการ 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- สามารถน าไปใช้ขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับพันธุ์คัดเลือกของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  
- สามารถน าไปปรับใช้กับการขยายพันธุ์/การเพ่ิมปริมาณโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรวงค์ 
ZINGIBERACEAE ได้ 

 
11. ค าขอบคุณ (ไม่มี) 
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13. ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 1-2 แสดงหัวว่านเพชรกลับ 

 

 

 

 

 

ภภาพผนวกท่ี 3-4 แสดง หน่ออ่อนที่ใช้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

                 5-6 แสดง ต้นอ่อนที่ได้จากการชักน าให้เกิดยอดและการเพ่ิมปริมาณยอด 

1 2 

6 5 
4 3 


