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บทคัดย่อ: งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการฟอกฆา่เชือ้ท่ีผิวและการชกัน�าให้เกิดต้นจากชิน้
สว่นไรโซมของไพล พบวา่วิธีการฟอกฆา่เชือ้ท่ีผิวไรโซมของไพลท่ีเหมาะสม คือ การฟอกฆา่เชือ้ด้วยสารละลายคลอรอก
ซ์ความเข้มข้น 30% เป็นเวลา 30 นาที และตามด้วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้น 10% เป็นเวลา 10 นาที เพาะ
เลีย้งบนอาหารสตูร MS (Murashige and Skoog) เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ ท�าให้ชิน้สว่นพืชปนเปือ้น 22.22% และมี
อตัราการรอดชีวิตสงูสดุ77.78% จากนัน้น�าไรโซมของไพลเพาะเลีย้งบนสตูรอาหาร MS ท่ีเตมิ BAP ความเข้มข้น 0, 1, 
3, 5, 7 และ 9 มิลลกิรัม/ลติร เป็นเวลา 5 สปัดาห์ พบวา่ อาหารสตูร MS ท่ีเตมิ BAP ความเข้มข้น 9 มิลลกิรัม/ลติร 
สามารถชกัน�าให้ชิน้สว่นไรโซมเกิดต้นเฉลี่ยสงูสดุ 2.50±0.22 ต้น/ชิน้สว่น
ค�ำส�ำคัญ: ไพล, การฟอกฆา่เชือ้ท่ีผิว, การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช 

ABSTRACT: The specific purpose of this research was to find out proper method for surface 
sterilization and shoot induction from the rhizome of Zingiber montanum. The highest 
effectiveness of surface sterilization was achieved when treated with 30% Clorox for 30 minutes 
followed by 10% Clorox for 10 minutes gave the percentage of contamination (22.22%) and 
the highest rateof survival (77.78%) after 3 weeks of culturing on Murashige and Skoog (MS) 
medium. The rhizomes of Zingiber montanum were cultured on MS medium supplemented 
with various concentrations of 0, 1, 3, 5, 7 and 9 mg/l6-benzylaminopurine (6-BAP). Culture 
after 5 weeks. The results showed that MS medium supplemented with 9 mg/l BAP gave rise 
to the highest average number of shoots (2.50±0.22 shoots/explant).
Keywords: Zingiber montanum, surface sterilization, plant tissue culture
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บทน�ำ

ไพล (Zingiber montanum) จัดอยู่ในวงศ์ 
Zingiberaceae มีถ่ินก�าเนิดในทวีปเอเชีย ตัง้แต่
ประเทศอินเดีย พมา่ ไทย มาเลเซีย จนถงึอินโดนีเซีย
มีล�าต้นใต้ดนิเรียกวา่เหง้า (rhizome) แตกแขนงทอด
ขนานไปกับผิวดินเป็นท่ีสะสมอาหาร (พวงเพ็ญ, 
2532) เหง้ามีสเีหลอืงแกมเขียว มีกลิน่เฉพาะ เปลอืก
นอกสีน�า้ตาลแกมเหลือง เจริญเป็นกอ หน่อใหม่
เจริญทางด้านข้างนอกสดุ ในช่วงกลางฤดหูนาวถึง
ต้นฤดรู้อนต้นบนดินจะแห้งตาย และจะงอกใหม่ใน
ต้นฤดูฝน ในปัจจุบันได้มีการน�าส่วนต่าง ๆ ของ
สมนุไพรชนิดนีไ้ปประยกุต์ใช้กนัอยา่งแพร่หลาย โดย
อาจจะใช้ชนิดเดียวหรือผสมกบัสมนุไพรชนิดอ่ืนเพ่ือ
รักษาอาการตา่ง ๆ  เชน่ รักษาอาการอกัเสบ แก้เคลด็
ขดัยอก ฟกช�า้ เส้นตงึเหน็บชา สมานแผล น�า้มนัไพล
เม่ือผสมกบัแอลกอฮอล์สามารถทากนัยงุได้ เหง้าใช้
กินเป็นยาขบัลม ขบัประจ�าเดือน แก้บดิ สมานล�าไส้ 
และมีฤทธ์ิระบายออ่น ๆ และแก้ปวด (วนัดี, 2538) 
นอกจากนีย้งัมีการน�าไพลไปผลิตเป็นเคร่ืองส�าอาง
ชนิดตา่ง ๆ  เชน่ ผลติภณัฑ์ รักษาสวิ ผลติภณัฑ์ถนอม
ผิว ชะลอริว้รอยเห่ียวยน่ และผลติภณัฑ์ท�าให้ผิวขาว 
เน่ืองจากสารสกดัไพลมีส่วนประกอบของสารพวก 
เคอร์ควิมินอยด์ (curcuminoids) ซึง่มีคณุสมบตัชิว่ย
บ�ารุงผิว ท�าให้ผิวขาว และปกปอ้งผิวจากอนมุลูอิสระ 
(สมบตัิ, ม.ป.ป.) ปัจจบุนัความต้องการใช้ไพลเพ่ิม
มากขึน้ แต่การปลกูและเก็บผลผลิตไพลในสภาพ
แปลงปลกูท�าได้เพียงปีละครัง้ โดยเก็บผลผลติได้เม่ือ
ไพลอาย ุ 10-12 เดือน เพ่ือใช้เป็นวตัถดุิบประกอบ
เคร่ืองยา และเคร่ืองส�าอาง และหากต้องการน�า้มนั
ไพลต้องใช้หัวไพลท่ีมีอายุ 2ปี (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2556) ท�าให้ปริมาณเหง้าไพลไมเ่พียงพอ
ตอ่ความต้องการของตลาดดงันัน้การน�าเทคนิคการ
เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชมาใช้ในการขยายพนัธุ์พืชจึง
เป็นทางเลอืกหนึง่ท่ีสามารถผลติต้นพืชให้ได้ปริมาณ
มากในระยะเวลาอนัรวดเร็ว

จากการศึกษาการฟอกฆ่าเชือ้ชิน้ส่วนของพืช
พบว่าวิธีการท่ีเหมาะสมในการฟอกฆ่าเชือ้ของพืช
แตล่ะชนิดมีความแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัชนิดพืช และ
ชิน้สว่นท่ีน�ามาฟอกฆา่เชือ้ ดงัเชน่ มณฑล และคณะ 

(2554) รายงานการฟอกฆ่าเชือ้ใบอ่อนบอนสีด้วย
การแชใ่นสารละลายคลอร็อกซ์เข้มข้น 10% นาน 10 
นาที ตามด้วยสารละลายคลอร็อกซ์ 5% นาน 5 นาที 
พบว่า ชิน้สว่นใบอ่อนบอนสีมีอตัราการรอดชีวิตถึง 
88.88% ปริญา และคณะ (2558) รายงานการท�าให้
ชิน้สว่นขมิน้ชนัปลอดเชือ้ พบวา่ การให้น�า้ไหลผา่น 
20 นาที แล้วจุ่มแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา  
1 นาที ตามด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 20% ร่วมกบั 
Tween 20 เป็นเวลา 20 นาที แล้วล้างด้วยน�า้กลัน่นึง่
ฆา่เชือ้ เป็นเวลา 5 นาที จากนัน้จุม่ด้วยสารละลาย
คลอรอกซ์ 10% ร่วมกบั Tween 20 เป็นเวลา 10 นาที 
แล้วล้างด้วยน�า้กลัน่นึง่ฆา่เชือ้ 3 ครัง้ ๆ ละ 5 นาที 
ท�าให้ชิน้สว่นพืชปลอดเชือ้ได้สงู 68.5% นอกจากนี ้
ในการน�าชิน้สว่นพืชมาชกัน�าให้เกิดต้นใหม่ จ�าเป็น
ต้องมีการศกึษาสตูรอาหารและเลือกใช้สารควบคมุ
การเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ดัง
รายงานของ Raihana et al. (2011) พบวา่ ไรโซมของ
ขมิน้ขาวท่ีเพาะเลีย้งบนสตูรอาหาร MS ท่ีเตมิ BAP 
9 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถเกิดต้นได้สูงสุด ส่วน 
Hiremath (2006) รายงานวา่การเพาะเลีย้งตาข้าง
ของขิงบนสตูรอาหาร MS ท่ีเติม BAP 2 มิลลกิรัม/
ลติร สามารถชกัน�าให้ตาข้างของขิงเกิดต้นได้ดีท่ีสดุ 

งานวิจัยครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธี
การฟอกฆา่เชือ้ท่ีเหมาะสม และศกึษาสตูรอาหารท่ี
เหมาะสมในการชกัน�าให้ไรโซมไพลเกิดต้นใหม่เพ่ือ
การขยายพนัธุ์ไพลให้เพียงพอตอ่ความต้องการของ
ตลาดตอ่ไป

วธีิกำรศกึษำ

ศึกษำวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรฟอกฆ่ำเชือ้ชิน้
ส่วนไรโซมของไพล

น�าไรโซมของไพลมาล้างด้วยน�า้ยาล้างจานเป็น
เวลา 5 นาที แล้วล้างด้วยน�า้ประปาจนสะอาด จาก
นัน้น�าไรโซมของไพลมาแชใ่นแอลกอฮอล์ 70%นาน 
5 นาทีแล้วฟอกฆ่าเชือ้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดงัตาม 
(Table 1) โดยแตล่ะวิธีเตมิ tween 20 จ�านวน 3 หยด 
จากนัน้ล้างด้วยน�า้กลัน่ท่ีผา่นการนึง่ฆา่เชือ้ 5 ครัง้ ๆ  
ละ 5 นาที ตดัไรโซมให้เป็นทอ่นขนาด 0.5–1.0 ซม. 
โดยแต่ละท่อนมีตาอย่างน้อย 1 ตา เพาะเลีย้งบน
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อาหารสตูร MS (Murashige and Skoog, 1962) น�า
ไปเพาะเลีย้งในห้องเพาะเลีย้งท่ีมีแสงสว่าง 1,500  
ลกัซ์ ให้แสง 16 ชัว่โมง/วนั อณุหภมิู 25±2 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ บนัทกึเปอร์เซน็ต์

การปนเปือ้น และอตัราการรอดชีวิต ในแตล่ะวิธีการ
ฟอกฆา่เชือ้ท�าจ�านวน 3 ซ�า้ ซ�า้ละ 3 ชิน้สว่น วางแผน
การทดลองแบบ completely randomized design 
(CRD) 

Table 1 Clorox concentrations and time used for sterilizing rhizome of Zingiber montanum

Treatments First Sterilization Second Sterilization

Clorox
concentrations (%)

Time (minutes) Clorox 
concentrations (%)

Time (minutes)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

10
20
30
10
20
30
60

30
30
30
30
30
30
30

-
-
-

10
10
10
30

-
-
-

10
10
10
10

ศึกษำสูตรอำหำรที่ เหมำะสมต่อกำรชักน�ำชิน้
ส่วนไรโซมของไพลให้เจริญเป็นต้น

น�าไรโซมของไพลมาล้างด้วยน�า้ยาล้างจานเป็น
เวลา 5 นาที แล้วล้างด้วยน�า้ประปาจนฟองหมด แช่
ไรโซมของไพลในแอลกอฮอล์ 70% นาน 5 นาที จาก
นัน้ฟอกฆ่าเชือ้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีได้จากการ
ทดลองท่ี 1 โดยใช้สารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้น 
30% นาน 30 นาที และตามด้วยสารละลายคลอรอก
ซ์ความเข้มข้น 10% นาน 10 นาทีล้างด้วยน�า้กลัน่ท่ี
ผา่นการนึง่ฆา่เชือ้ 5 ครัง้ ๆ ละ 5 นาที ตดัไรโซมให้
เป็นทอ่นขนาด 0.5–1.0 ซม. โดยแตล่ะทอ่นมีตาอยา่ง
น้อย 1 ตา เพาะเลีย้งบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม 
BAPความเข้มข้น 0, 1, 3, 5, 7 และ 9 มิลลกิรัม/ลติร
น�าไปเพาะเลีย้งในห้องเพาะเลีย้งท่ีมีแสงสวา่ง 1,500 
ลกัซ์ ให้แสง 16 ชัว่โมง/วนั อณุหภมิู 25±2 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ บนัทกึเปอร์เซน็ต์
การเกิดต้น จ�านวนต้น/ชิน้ส่วนความสงูต้น แต่ละ
กลุ่มการทดลองท�าจ�านวน 3 ซ�า้ ซ�า้ละ 3 ชิน้ส่วน
วางแผนการทดลองแบบ CRD วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ�าแนกทางเดียว และเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยโดยวิธี DMRT

ผลกำรศกึษำและวจิำรณ์

วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรฟอกฆ่ำเชือ้ชิน้ส่วนไร
โซมของไพล

จากการน�าชิน้ส่วนไรโซมของไพลมาฟอกฆ่า
เชือ้ด้วยสารละลายคลอรอกซ์โดยใช้ความเข้มข้น
จ�านวนครัง้ในการฟอกฆ่าเชือ้ และระยะเวลาใน 
การฟอกฆา่เชือ้ตา่งกนั พบวา่ วิธีการท่ีเหมาะสมใน
การฟอกฆ่าเชือ้ชิน้สว่นไรโซมของไพล คือ ฟอกฆ่า
เชือ้ครัง้ท่ี 1 ด้วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้น 
30% เป็นเวลา 30 นาที และฟอกฆา่เชือ้ด้วยครัง้ท่ี 2 
ด้วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้น 10% เป็น
เวลา 10 นาที (T6) ชิน้สว่นไรโซมของไพลมีการปน
เปือ้น 22.22% และอตัราการรอดชีวิตสงูสดุ 77.78% 
แต่เม่ือลดความเข้มข้นของสารละลายคลอรอกซ์ 
จ�านวนครัง้ของการฟอกฆา่เชือ้ และระยะเวลาในการ
ฟอกฆา่เชือ้ (T1-T5) พบวา่ ชิน้สว่นไรโซมของไพลมี
การปนเปือ้นเพ่ิมสงูขึน้และอตัราการรอดชีวิตลดลง
โดยการปนเปือ้นท่ีเกิดขึน้เกิดจากเชือ้แบคทีเรียและ
เชือ้รา ซึ่งส่งผลให้ไรโซมไม่สามารถรอดชีวิตและ
เจริญเป็นต้นได้และหากใช้ความเข้มข้นของ
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สารละลายคลอรอกซ์สงูขึน้ (T7) พบวา่ชิน้สว่นไรโซม
ไพลมีการปนเปือ้นเทา่กบักลุม่การทดลองท่ี 6 แตมี่
อัตราการรอดชีวิตลดลง (Figure 1, Table 2) 
เน่ืองจากความเข้มข้นของสารละลายคลอรอกซ์ท่ีสงู
เกินไปจะเป็นอนัตรายตอ่เนือ้เย่ือของไพล และท�าให้
ไรโซมของไพลตายไปในท่ีสุด จากการวิจัยครัง้นี ้
แสดงให้เหน็วา่ความเข้มข้นของสารละลายคลอรอก
ซ์จ�านวนครัง้ในการฟอกฆา่เชือ้ และระยะเวลาในการ
ฟอกฆา่เชือ้ มีผลตอ่การปนเปือ้นและอตัราการรอด
ชีวิตของไรโซมไพล เน่ืองจากประสิทธิภาพของสาร
ฟอกฆา่เชือ้จะตอบสนองตอ่ระยะเวลา และปริมาณ
ความเข้มข้นของสารท่ีใช้ ซึง่ปกติแล้วประสิทธิภาพ
จะมากขึน้ถ้าใช้เวลาและความเข้มข้นของสารมาก
ขึน้ แตถ้่าใช้มากเกินไปจะเกิดอนัตรายตอ่เนือ้เย่ือพืช
ได้ (รังสฤษฏ์, 2540) ดงันัน้จงึควรเลือกความเข้มข้น
ของสาร รวมทัง้ระยะเวลาในสารฟอกฆ่าเชือ้ให้

เหมาะสมต่อชิน้สว่นพืช ดงัรายงานของ อบุล และ
คณะ (2556) รายงานวา่มนัเสาท่ีฟอกฆา่เชือ้โดยใช้
สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.5% เป็นเวลา 20 นาที 
จะให้ผลดีท่ีสดุโดยจะมีร้อยละการปนเปือ้นน้อยท่ีสดุ
เท่ากบั 20% แตเ่ม่ือลดความเข้มข้นของโซเดียมไฮ
โปคลอไรท์ และระยะเวลาในการฟอกฆ่าเชือ้ลดลง
ชิน้สว่นมนัเสาจะมีการปนเปือ้นเพ่ิมสงูขึน้ เชน่เดียว
กบั มณฑล และคณะ (2554) รายงานการฟอกฆา่
เชือ้เนือ้เย่ือใบอ่อนบอนสีโดยน�าเนือ้เย่ือสว่นของใบ
อ่อนมาท�าการฟอกฆ่าเชือ้บริเวณผิวด้วยการแช่ใน
สารละลายคลอรอกซ์เข้มข้น 10% นาน 10 นาที ตาม
ด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 5% นาน 5 นาที พบวา่ ชิน้
ส่วนใบอ่อนบอนสีปราศจากเชือ้จลุินทรีย์ได้ โดยมี
อตัราการรอดชีวิตถงึ 88.88% แตอ่ตัราการรอดชีวิต
จะลดลงเม่ือมีการเพ่ิมความเข้มข้นของสารละลาย
คลอรอกซ์ให้สงูขึน้ 

Figure 1 The contaminations of fungus and bacteria grow on explant for different sterilization method

Table 2 Percentage of contamination and survival rate of Zingiber montanum after cultured on 
MSmedium for 3 weeks

Treatment Contamination (%) Dead explant (%) Survival rate (%) 

Bacteria Fungus
T1 77.78 22.22 0.00 0.00
T2 66.67 22.22 0.00 11.11
T3 66.67 11.11 0.00 22.22
T4 44.44 11.11 0.00 44.45
T5 44.44 0.00 0.00 55.56
T6 22.22 0.00 0.00 77.78
T7 22.22 0.00 66.67 11.11
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Figure 2 The growth of Zingiber montanum regenerated shootson MS medium supplemented with 
different concentrations of BAP after 5 weeks

สูตรอำหำรที่เหมำะสมต่อกำรชักน�ำชิน้ส่วน
ไรโซมของไพลให้เจริญเป็นต้น

จากการน�าชิน้สว่นไรโซมของไพลเพาะเลีย้งบน
อาหารสตูร MS ท่ีเตมิ BAP ความเข้มข้น 0, 1, 3, 5, 
7 และ 9 มิลลกิรัม/ลติร เป็นเวลา 5 สปัดาห์ พบวา่ 
ชิน้สว่นไรโซมไพลสามารถเกิดต้นใหมไ่ด้ในอาหารทกุ
สตูร (Figure 2) โดยสตูรอาหารท่ีชกัน�าชิน้สว่นไรโซม
ไพลให้เกิดต้นได้สูงสุดคือ สูตรอาหาร MS ท่ี
เติมBAPความเข้มข้น 9 มิลลิกรัม/ลิตร มีอตัราการ
เกิดต้น 100% จ�านวนต้น/ชิน้สว่นเฉลีย่มากท่ีสดุ 2.50 
ต้น/ชิน้สว่น สว่นสตูรอาหาร MS ท่ีไมมี่การเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต ต้นไพลมีความสูงเฉลี่ย
สงูสดุ 8.89±0.32 เซนติเมตร (Table 3) เน่ืองจาก 
BAP มีคณุสมบตักิระตุ้นให้เกิดการแบง่เซลล์และเกิด
การเจริญพฒันาเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้ (Zhang 
et al., 2013) โดยการใช้ไซโตไคนินในความเข้มข้นท่ี

เหมาะสมส�าหรับพืชแตล่ะชนิด จะมีผลกระตุ้นให้ชิน้
สว่นพืชท่ีน�ามาเพาะเลีย้งสามารถเจริญและพฒันา
เป็นอวยัวะหรือต้นใหมจ่�านวนมากได้ (นพดล, 2537) 
ดงัรายงานของ Hiremath (2006) รายงานว่าการ
เพาะเลีย้งตาข้างขิงบนสตูรอาหาร MS ท่ีเตมิ BAP 2 
มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชกัน�าให้เกิดต้นได้มากท่ีสดุ 
5.1 ต้นในขณะท่ีตาข้างขิงท่ีเพาะเลีย้งบนสตูรอาหาร 
MS ท่ีไมมี่การเตมิสารควบคมุการเจริญเตบิโต ต้นขิง
มีความสงูเฉลีย่สงูสดุ 4.8 เซนตเิมตร Raihana et al. 
(2011) รายงานการเพาะเลีย้งไรโซมของขมิน้ขาวบน
สตูรอาหาร MS ท่ีเตมิ BAP 9 มิลลกิรัม/ลติร สามารถ
ชกัน�าให้เกิดต้นได้มากท่ีสดุ 3.3 ± 0.9 ต้น/ชิน้สว่นพืช 
นอกจากนี ้Shukla et al. (2007) รายงานวา่การใช้ 
BAP 3.0 มิลลกิรัม/ลติร สามารถชกัน�าตายอดของไร
โซมของอาวแดงให้เกิดต้นใหมส่งูสดุ 1.87 ± 0.28 ต้น
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Table 3 Theeffect of BAP on number of shoots per explant of Zingiber montanumafter 5 weeks 

Treatment BAP (mg/l) Shoot formation (%) Number of shoots per 
explant ± SE

Height of shoots
(cm)± SE

S1
S2
S3
S4
S5
S6

0
1
3
5
7
9

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1.00±0.00c

1.00±0.00c

1.00±0.00c

1.00±0.00c

1.70±0.26b

2.50±0.22a

8.89±0.32a

4.22±0.25b

8.28±0.24a

8.29±0.42a

4.79±0.39b

2.93±0.18c

Means within the column followed by the different letters are significantly different at p<0.05

สรุป

วิธีการฟอกฆา่เชือ้ไรโซมของไพลท่ีได้ผลดีท่ีสดุ
คือ การฟอกฆา่เชือ้ด้วยสารละลายคลอรอกซ์ความ
เข้มข้น 30% นาน 30 นาที ตามด้วยการฟอกฆา่เชือ้
ด้วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้น 10% นาน 10 
นาทีไรโซมไพลมีการปนเปือ้น 22.22% และอตัราการ
รอดชีวิต 77.78% ส�าหรับสตูรอาหารท่ีเหมาะสมใน
การชักน�าไรโซมไพลให้เกิดต้นได้ดีท่ีสุดคือ สูตร
อาหาร MS ท่ีเตมิ BAPความเข้มข้น 9 มิลลกิรัม/ลติร
โดยมีจ�านวนต้นเฉลี่ย 2.50±0.22 ต้น/ชิน้สว่น

ค�ำขอบคุณ

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ในการให้ความอนเุคราะห์
วสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือในการท�าวิจยัในครัง้นี ้
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