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การฟอกฆ่ าเชื้อทีผ่ วิ และการชักน�ำให้ เกิดต้ นจากไรโซมของไพล
ในหลอดทดลอง
In vitro surface sterilization and shoot induction from the rhizome of
Zingiber montanum
รัตนา ขามฤทธิ์1* และ จิตรกร ปรีแม่ น2
Rattana Khamrit1* andJittakron Preeman2
บทคัดย่ อ: งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื ้อที่ผิวและการชักน�ำให้ เกิดต้ นจากชิ ้น
ส่วนไรโซมของไพล พบว่าวิธีการฟอกฆ่าเชื ้อทีผ่ วิ ไรโซมของไพลทีเ่ หมาะสม คือ การฟอกฆ่าเชื ้อด้ วยสารละลายคลอรอก
ซ์ความเข้ มข้ น 30% เป็ นเวลา 30 นาที และตามด้ วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้ มข้ น 10% เป็ นเวลา 10 นาที เพาะ
เลี ้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog) เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ท�ำให้ ชิ ้นส่วนพืชปนเปื อ้ น 22.22% และมี
อัตราการรอดชีวิตสูงสุด77.78% จากนันน�
้ ำไรโซมของไพลเพาะเลี ้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้ มข้ น 0, 1,
3, 5, 7 และ 9 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม BAP ความเข้ มข้ น 9 มิลลิกรัม/ลิตร
สามารถชักน�ำให้ ชิ ้นส่วนไรโซมเกิดต้ นเฉลี่ยสูงสุด 2.50±0.22 ต้ น/ชิ ้นส่วน
ค�ำส�ำคัญ: ไพล, การฟอกฆ่าเชื ้อที่ผิว, การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
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 มีถิ่นก�ำเนิดในทวีปเอเชีย ตัง้ แต่
ประเทศอินเดีย พม่า ไทย มาเลเซีย จนถึงอินโดนีเซีย
มีลำ� ต้ นใต้ ดนิ เรียกว่าเหง้ า (rhizome) แตกแขนงทอด
ขนานไปกับผิวดินเป็ นที่ สะสมอาหาร (พวงเพ็ญ,
2532) เหง้ ามีสเี หลืองแกมเขียว มีกลิน่ เฉพาะ เปลือก
นอกสีน�ำ้ ตาลแกมเหลือง เจริ ญเป็ นกอ หน่อใหม่
เจริ ญทางด้ านข้ างนอกสุด ในช่วงกลางฤดูหนาวถึง
ต้ นฤดูร้อนต้ นบนดินจะแห้ งตาย และจะงอกใหม่ใน
ต้ นฤดูฝน ในปั จจุบันได้ มีการน� ำส่วนต่าง ๆ ของ
สมุนไพรชนิดนี ้ไปประยุกต์ใช้ กนั อย่างแพร่หลาย โดย
อาจจะใช้ ชนิดเดียวหรื อผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นเพื่อ
รักษาอาการต่าง ๆ เช่น รักษาอาการอักเสบ แก้ เคล็ด
ขัดยอก ฟกช� ้ำ เส้ นตึงเหน็บชา สมานแผล น� ้ำมันไพล
เมื่อผสมกับแอลกอฮอล์สามารถทากันยุงได้ เหง้ าใช้
กินเป็ นยาขับลม ขับประจ�ำเดือน แก้ บดิ สมานล�ำไส้
และมีฤทธิ์ระบายอ่อน ๆ และแก้ ปวด (วันดี, 2538)
นอกจากนี ้ยังมีการน�ำไพลไปผลิตเป็ นเครื่ องส�ำอาง
ชนิดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ รักษาสิว ผลิตภัณฑ์ถนอม
ผิว ชะลอริว้ รอยเหี่ยวย่น และผลิตภัณฑ์ทำ� ให้ ผวิ ขาว
เนื่องจากสารสกัดไพลมีส่วนประกอบของสารพวก
เคอร์ ควิ มินอยด์ (curcuminoids) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ย
บ�ำรุงผิว ท�ำให้ ผวิ ขาว และปกป้องผิวจากอนุมลู อิสระ
(สมบัติ, ม.ป.ป.) ปั จจุบนั ความต้ องการใช้ ไพลเพิ่ม
มากขึ ้น แต่การปลูกและเก็บผลผลิตไพลในสภาพ
แปลงปลูกท�ำได้ เพียงปี ละครัง้ โดยเก็บผลผลิตได้ เมือ่
ไพลอายุ 10-12 เดือน เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบประกอบ
เครื่ องยา และเครื่ องส�ำอาง และหากต้ องการน� ้ำมัน
ไพลต้ องใช้ หั ว ไพลที่ มี อ ายุ 2ปี (กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร, 2556) ท�ำให้ ปริมาณเหง้ าไพลไม่เพียงพอ
ต่อความต้ องการของตลาดดังนันการน�
้
ำเทคนิคการ
เพาะเลี ้ยงเนือ้ เยื่อพืชมาใช้ ในการขยายพันธุ์พืชจึง
เป็ นทางเลือกหนึง่ ทีส่ ามารถผลิตต้ นพืชให้ ได้ ปริมาณ
มากในระยะเวลาอันรวดเร็ว
จากการศึกษาการฟอกฆ่าเชื ้อชิ ้นส่วนของพืช
พบว่าวิธีการที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื ้อของพืช
แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั ชนิดพืช และ
ชิ ้นส่วนที่น�ำมาฟอกฆ่าเชื ้อ ดังเช่น มณฑล และคณะ

(2554) รายงานการฟอกฆ่าเชื ้อใบอ่อนบอนสีด้วย
การแช่ในสารละลายคลอร็อกซ์เข้ มข้ น 10% นาน 10
นาที ตามด้ วยสารละลายคลอร็อกซ์ 5% นาน 5 นาที
พบว่า ชิ ้นส่วนใบอ่อนบอนสีมีอตั ราการรอดชีวิตถึง
88.88% ปริ ญา และคณะ (2558) รายงานการท�ำให้
ชิ ้นส่วนขมิ ้นชันปลอดเชื ้อ พบว่า การให้ น� ้ำไหลผ่าน
20 นาที แล้ วจุ่มแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็ นเวลา
1 นาที ตามด้ วยสารละลายคลอรอกซ์ 20% ร่วมกับ
Tween 20 เป็ นเวลา 20 นาที แล้ วล้ างด้ วยน� ้ำกลัน่ นึง่
ฆ่าเชื ้อ เป็ นเวลา 5 นาที จากนันจุ
้ ม่ ด้ วยสารละลาย
คลอรอกซ์ 10% ร่วมกับ Tween 20 เป็ นเวลา 10 นาที
แล้ วล้ างด้ วยน� ้ำกลัน่ นึง่ ฆ่าเชื ้อ 3 ครัง้ ๆ ละ 5 นาที
ท�ำให้ ชิ ้นส่วนพืชปลอดเชื ้อได้ สงู 68.5% นอกจากนี ้
ในการน�ำชิ ้นส่วนพืชมาชักน�ำให้ เกิดต้ นใหม่ จ�ำเป็ น
ต้ องมีการศึกษาสูตรอาหารและเลือกใช้ สารควบคุม
การเจริ ญเติบโตที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ดัง
รายงานของ Raihana et al. (2011) พบว่า ไรโซมของ
ขมิ ้นขาวที่เพาะเลี ้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม BAP
9 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร สามารถเกิ ด ต้ น ได้ สูง สุด ส่ ว น
Hiremath (2006) รายงานว่าการเพาะเลี ้ยงตาข้ าง
ของขิงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม BAP 2 มิลลิกรัม/
ลิตร สามารถชักน�ำให้ ตาข้ างของขิงเกิดต้ นได้ ดีที่สดุ
งานวิจัยครั ง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธี
การฟอกฆ่าเชื ้อที่เหมาะสม และศึกษาสูตรอาหารที่
เหมาะสมในการชักน�ำให้ ไรโซมไพลเกิดต้ นใหม่เพื่อ
การขยายพันธุ์ไพลให้ เพียงพอต่อความต้ องการของ
ตลาดต่อไป
วิธีการศึกษา
ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการฟอกฆ่ าเชือ้ ชิน้
ส่ วนไรโซมของไพล
น�ำไรโซมของไพลมาล้ างด้ วยน� ้ำยาล้ างจานเป็ น
เวลา 5 นาที แล้ วล้ างด้ วยน� ้ำประปาจนสะอาด จาก
นันน�
้ ำไรโซมของไพลมาแช่ในแอลกอฮอล์ 70%นาน
5 นาทีแล้ วฟอกฆ่าเชือ้ ด้ วยวิธีการต่าง ๆ ดังตาม
(Table 1) โดยแต่ละวิธีเติม tween 20 จ�ำนวน 3 หยด
จากนันล้
้ างด้ วยน� ้ำกลัน่ ที่ผา่ นการนึง่ ฆ่าเชื ้อ 5 ครัง้ ๆ
ละ 5 นาที ตัดไรโซมให้ เป็ นท่อนขนาด 0.5–1.0 ซม.
โดยแต่ละท่อนมีตาอย่างน้ อย 1 ตา เพาะเลี ้ยงบน
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อาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) น�ำ
ไปเพาะเลี ้ยงในห้ องเพาะเลี ้ยงที่มีแสงสว่าง 1,500
ลักซ์ ให้ แสง 16 ชัว่ โมง/วัน อุณหภูมิ 25±2 องศา
เซลเซียส เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ บันทึกเปอร์ เซ็นต์

การปนเปื อ้ น และอัตราการรอดชีวิต ในแต่ละวิธีการ
ฟอกฆ่าเชื ้อท�ำจ�ำนวน 3 ซ� ้ำ ซ� ้ำละ 3 ชิ ้นส่วน วางแผน
การทดลองแบบ completely randomized design
(CRD)

Table 1 Clorox concentrations and time used for sterilizing rhizome of Zingiber montanum
Treatments
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

First Sterilization
Clorox
Time (minutes)
concentrations (%)
10
30
20
30
30
30
10
30
20
30
30
30
60
30

ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่ อการชักน�ำชิน้
ส่ วนไรโซมของไพลให้ เจริญเป็ นต้ น
น�ำไรโซมของไพลมาล้ างด้ วยน� ้ำยาล้ างจานเป็ น
เวลา 5 นาที แล้ วล้ างด้ วยน� ้ำประปาจนฟองหมด แช่
ไรโซมของไพลในแอลกอฮอล์ 70% นาน 5 นาที จาก
นันฟอกฆ่
้
าเชื ้อด้ วยวิธีการที่เหมาะสมที่ได้ จากการ
ทดลองที่ 1 โดยใช้ สารละลายคลอรอกซ์ความเข้ มข้ น
30% นาน 30 นาที และตามด้ วยสารละลายคลอรอก
ซ์ความเข้ มข้ น 10% นาน 10 นาทีล้างด้ วยน� ้ำกลัน่ ที่
ผ่านการนึง่ ฆ่าเชื ้อ 5 ครัง้ ๆ ละ 5 นาที ตัดไรโซมให้
เป็ นท่อนขนาด 0.5–1.0 ซม. โดยแต่ละท่อนมีตาอย่าง
น้ อย 1 ตา เพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร MS ที่ เติม
BAPความเข้ มข้ น 0, 1, 3, 5, 7 และ 9 มิลลิกรัม/ลิตร
น�ำไปเพาะเลี ้ยงในห้ องเพาะเลี ้ยงทีม่ แี สงสว่าง 1,500
ลักซ์ ให้ แสง 16 ชัว่ โมง/วัน อุณหภูมิ 25±2 องศา
เซลเซียส เป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์ บันทึกเปอร์ เซ็นต์
การเกิดต้ น จ�ำนวนต้ น/ชิน้ ส่วนความสูงต้ น แต่ละ
กลุ่มการทดลองท�ำจ�ำนวน 3 ซ� ้ำ ซ� ้ำละ 3 ชิ ้นส่วน
วางแผนการทดลองแบบ CRD วิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบจ�ำแนกทางเดียว และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT

Second Sterilization
Clorox
Time (minutes)
concentrations (%)
10
10
10
10
10
10
30
10

ผลการศึกษาและวิจารณ์
วิธีการที่เหมาะสมในการฟอกฆ่ าเชือ้ ชิน้ ส่ วนไร
โซมของไพล
จากการน�ำชิน้ ส่วนไรโซมของไพลมาฟอกฆ่า
เชือ้ ด้ วยสารละลายคลอรอกซ์โดยใช้ ความเข้ มข้ น
จ� ำนวนครั ง้ ในการฟอกฆ่าเชื อ้ และระยะเวลาใน
การฟอกฆ่าเชื ้อต่างกัน พบว่า วิธีการที่เหมาะสมใน
การฟอกฆ่าเชื ้อชิ ้นส่วนไรโซมของไพล คือ ฟอกฆ่า
เชื ้อครัง้ ที่ 1 ด้ วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้ มข้ น
30% เป็ นเวลา 30 นาที และฟอกฆ่าเชื ้อด้ วยครัง้ ที่ 2
ด้ วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้ มข้ น 10% เป็ น
เวลา 10 นาที (T6) ชิ ้นส่วนไรโซมของไพลมีการปน
เปื อ้ น 22.22% และอัตราการรอดชีวติ สูงสุด 77.78%
แต่เมื่ อลดความเข้ มข้ นของสารละลายคลอรอกซ์
จ�ำนวนครัง้ ของการฟอกฆ่าเชื ้อ และระยะเวลาในการ
ฟอกฆ่าเชื ้อ (T1-T5) พบว่า ชิ ้นส่วนไรโซมของไพลมี
การปนเปื อ้ นเพิ่มสูงขึ ้นและอัตราการรอดชีวิตลดลง
โดยการปนเปื อ้ นที่เกิดขึ ้นเกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ยและ
เชื อ้ รา ซึ่งส่งผลให้ ไรโซมไม่สามารถรอดชี วิตและ
เจริ ญเป็ นต้ นได้ และหากใช้ ความเข้ มข้ นของ
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สารละลายคลอรอกซ์สงู ขึ ้น (T7) พบว่าชิ ้นส่วนไรโซม
ไพลมีการปนเปื อ้ นเท่ากับกลุม่ การทดลองที่ 6 แต่มี
อัต ราการรอดชี วิ ต ลดลง (Figure 1, Table 2)
เนื่องจากความเข้ มข้ นของสารละลายคลอรอกซ์ที่สงู
เกินไปจะเป็ นอันตรายต่อเนื ้อเยื่อของไพล และท�ำให้
ไรโซมของไพลตายไปในที่ สุด จากการวิจัยครั ง้ นี ้
แสดงให้ เห็นว่าความเข้ มข้ นของสารละลายคลอรอก
ซ์จำ� นวนครัง้ ในการฟอกฆ่าเชื ้อ และระยะเวลาในการ
ฟอกฆ่าเชื ้อ มีผลต่อการปนเปื อ้ นและอัตราการรอด
ชีวิตของไรโซมไพล เนื่องจากประสิทธิภาพของสาร
ฟอกฆ่าเชื ้อจะตอบสนองต่อระยะเวลา และปริ มาณ
ความเข้ มข้ นของสารที่ใช้ ซึง่ ปกติแล้ วประสิทธิภาพ
จะมากขึ ้นถ้ าใช้ เวลาและความเข้ มข้ นของสารมาก
ขึ ้น แต่ถ้าใช้ มากเกินไปจะเกิดอันตรายต่อเนื ้อเยื่อพืช
ได้ (รังสฤษฏ์, 2540) ดังนันจึ
้ งควรเลือกความเข้ มข้ น
ของสาร รวมทัง้ ระยะเวลาในสารฟอกฆ่า เชื อ้ ให้

เหมาะสมต่อชิ ้นส่วนพืช ดังรายงานของ อุบล และ
คณะ (2556) รายงานว่ามันเสาที่ฟอกฆ่าเชื ้อโดยใช้
สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.5% เป็ นเวลา 20 นาที
จะให้ ผลดีทสี่ ดุ โดยจะมีร้อยละการปนเปื อ้ นน้ อยทีส่ ดุ
เท่ากับ 20% แต่เมื่อลดความเข้ มข้ นของโซเดียมไฮ
โปคลอไรท์ และระยะเวลาในการฟอกฆ่าเชื ้อลดลง
ชิ ้นส่วนมันเสาจะมีการปนเปื อ้ นเพิ่มสูงขึ ้น เช่นเดียว
กับ มณฑล และคณะ (2554) รายงานการฟอกฆ่า
เชื ้อเนื ้อเยื่อใบอ่อนบอนสีโดยน�ำเนื ้อเยื่อส่วนของใบ
อ่อนมาท�ำการฟอกฆ่าเชื ้อบริ เวณผิวด้ วยการแช่ใน
สารละลายคลอรอกซ์เข้ มข้ น 10% นาน 10 นาที ตาม
ด้ วยสารละลายคลอรอกซ์ 5% นาน 5 นาที พบว่า ชิ ้น
ส่วนใบอ่อนบอนสีปราศจากเชื ้อจุลินทรี ย์ได้ โดยมี
อัตราการรอดชีวิตถึง 88.88% แต่อตั ราการรอดชีวิต
จะลดลงเมื่อมีการเพิ่มความเข้ มข้ นของสารละลาย
คลอรอกซ์ให้ สงู ขึ ้น

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
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Contamination (%)
Bacteria
Fungus
77.78
22.22
66.67
22.22
66.67
11.11
44.44
11.11
44.44
0.00
22.22
0.00
22.22
0.00

Dead explant (%)

Survival rate (%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.67

0.00
11.11
22.22
44.45
55.56
77.78
11.11
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สูตรอาหารที่เหมาะสมต่ อการชักน�ำชิน้ ส่ วน
ไรโซมของไพลให้ เจริญเป็ นต้ น
จากการน�ำชิ ้นส่วนไรโซมของไพลเพาะเลี ้ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม BAP ความเข้ มข้ น 0, 1, 3, 5,
7 และ 9 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ พบว่า
ชิ ้นส่วนไรโซมไพลสามารถเกิดต้ นใหม่ได้ ในอาหารทุก
สูตร (Figure 2) โดยสูตรอาหารทีช่ กั น�ำชิ ้นส่วนไรโซม
ไพลให้ เกิ ด ต้ นได้ สู ง สุ ด คื อ สู ต รอาหาร MS ที่
เติมBAPความเข้ มข้ น 9 มิลลิกรัม/ลิตร มีอตั ราการ
เกิดต้ น 100% จ�ำนวนต้ น/ชิ ้นส่วนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ 2.50
ต้ น/ชิ ้นส่วน ส่วนสูตรอาหาร MS ที่ไม่มีการเติมสาร
ควบคุมการเจริ ญเติบโต ต้ นไพลมี ความสูงเฉลี่ย
สูงสุด 8.89±0.32 เซนติเมตร (Table 3) เนื่องจาก
BAP มีคณ
ุ สมบัตกิ ระตุ้นให้ เกิดการแบ่งเซลล์และเกิด
การเจริ ญพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้ (Zhang
et al., 2013) โดยการใช้ ไซโตไคนินในความเข้ มข้ นที่
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เหมาะสมส�ำหรับพืชแต่ละชนิด จะมีผลกระตุ้นให้ ชิ ้น
ส่วนพืชที่น�ำมาเพาะเลี ้ยงสามารถเจริ ญและพัฒนา
เป็ นอวัยวะหรือต้ นใหม่จำ� นวนมากได้ (นพดล, 2537)
ดังรายงานของ Hiremath (2006) รายงานว่าการ
เพาะเลี ้ยงตาข้ างขิงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม BAP 2
มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักน�ำให้ เกิดต้ นได้ มากที่สดุ
5.1 ต้ นในขณะทีต่ าข้ างขิงทีเ่ พาะเลี ้ยงบนสูตรอาหาร
MS ทีไ่ ม่มกี ารเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ต้ นขิง
มีความสูงเฉลีย่ สูงสุด 4.8 เซนติเมตร Raihana et al.
(2011) รายงานการเพาะเลี ้ยงไรโซมของขมิ ้นขาวบน
สูตรอาหาร MS ที่เติม BAP 9 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถ
ชักน�ำให้ เกิดต้ นได้ มากทีส่ ดุ 3.3 ± 0.9 ต้ น/ชิ ้นส่วนพืช
นอกจากนี ้ Shukla et al. (2007) รายงานว่าการใช้
BAP 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักน�ำตายอดของไร
โซมของอาวแดงให้ เกิดต้ นใหม่สงู สุด 1.87 ± 0.28 ต้ น

Figure 2 The growth of Zingiber montanum regenerated shootson MS medium supplemented with
different concentrations of BAP after 5 weeks
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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 (%)

S1
S2
S3
S4
S5
S6

0
1
3
5
7
9

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Number of shoots per
explant ± SE
1.00±0.00c
1.00±0.00c
1.00±0.00c
1.00±0.00c
1.70±0.26b
2.50±0.22a

Height of shoots
(cm)± SE
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
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