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บทคัดยอ 

                   การขยายพันธุเรวหอม (Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith) จาก จ.ตราด โดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ การทดลองเริ่มจากการปลูกตนกลาในโรงเรือนเพื่อใหแตกหนอออน จากนั้นนําหนอออน (ขนาดยาว
ประมาณ 5-6 นิ้ว) มาฟอกฆาเชื้อดวยน้ํายาโซเดียมไฮโปคลอไรด (คลอร็อกซ) เขมขน 10% นาน 10 นาที ตามดวย
ความเขมขน 5% อีก 5 นาที ตามลําดับ หลังจากการฆาเชื้อแลวนํายอดมาลางดวยน้ําที่นึ่งฆาเชื้อแลว 2 ครั้ง 
จากนั้นนํามาเลี้ยงในอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog,1962) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต   BA 1 2 
และ 5 มก./ล. เพื่อการแตกยอด การทดสอบสูตรอาหารสําหรับการเพิ่มปริมาณตนโดยนํายอดมาเลี้ยงในอาหารสูตร 
MS ที่เติม BA ระดับความเขมขน 0.5 1 และ 2 มก./ล. รวมกับ NAA ความเขมขน 0 0.1 และ 0.3 มก./ล. ผลการ
ทดลองพบวาสูตรอาหารที่เติม BA 0.5 มก./ล. รวมกับ NAA 0.3 มก./ล. ใหจํานวนยอดที่แตกใหมไดมากที่สุดคือ 8 
ยอด ศึกษาการชักนําใหเกิดรากในอาหาร 3 สูตร โดยนําตนยายมาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ปกติ (MS) สูตร MS ที่ลด
ความเขมขนเฉพาะสารอนินทรียลงครึ่งหนึ่ง วิตามินคงใชเต็มสวน (½MS1) และ สูตรอาหาร MS ที่ลดความเขมขน
สารทุกชนิดลงครึ่งหนึ่ง (½MS2) พบวาตนกลาสามารถชักนําใหเกิดรากได 100% ในทุกสูตรอาหารที่ทําการทดลอง  
 
คําสําคัญ :  ปลายยอด  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เรวหอม  Etlingera punicea (Roxb.) R.M. ฮอรโมน BA, NAA 

 
Abstract 

                  Rhizomes with shoots of Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith) were collected from Trad 
province The experiment was initiated by growing in nursery for shoot  proliferation. Surface sterilize of 
young shoot (5 to 6 inches long) was immersed twice in sodium hypochloride (Chlorox)   10% for 10 min 
then 5% for 5 min. After immersion shoots were rinsed twice with sterile water. Axillary bud and shoot tip 
were cut and cultured in MS medium containing 1, 2 and 5 mg/l BA for shoot promotion. Suitable media 
give high shoot formation were conducted by culturing young shoot onto MS medium combination of 
0.5, 1 and 2 mg/l BA and 0, 0.1 and 0.3 mg/l NAA. The suitable medium for shoot promotion was MS 
containing 0.5 mg/l BA and 0.3 mg/l NAA average 8 plants more than another media. Root induction 
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was studied by culture shoots into 3 formular such as : MS , half-MS medium  (½ MS1 : reduce only 
inorganic salt to half strength, full vitamine) and ½MS2 (reduce half strength both inorganic and organic 
salt). The result showed that all 3 formular of medium  could successfully promote  100 % root induction.  
 
Keywords : shoot tip, tissue culture, Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith BA,NAA 
E-mail : rdisrj@ku.ac.th 

 
คํานํา 

                 เรวหอม (Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith) วงศ Zingiberaceae จัดเปนพืชในตระกูลขิง 
(มณฑา และคณะ 2553.) และยังเปนสมุนไพรพื้นบานของไทยอีกชนิดหนึ่ง เรวหอมเปนไมลมลุก สูง 2-4 เมตร มี
เหงาใตดินใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรางเรียวปลายแหลมหรือขอบขนาน กวาง 3-5 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร 
กานใบสั้น ดอกออกเปนชอโดยตรงจากเหงา ดอกสีแดง ผลเมื่อสุกมีสีแดงเปลือกผลมีขนคลายผลเงาะขนาดเล็ก
ประมาณ 1.4-2 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดสีน้ําตาล ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดและแยกเหงา ชอบแดดรําไร ขึ้นได
กับดินแทบทุกชนิดโดยเฉพาะดินรวนซุย การใชประโยชน ผลใชเปนเครื่องเทศใชปรุงยาขับลม แกทองอืด ทองเฟอ 
แกคลื่นเหียนอาเจียน (สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2542.) รากมีกลิ่นหอมเปนเครื่องปรุงน้ํา
กวยเตี๋ยว แกงเลียง แกงปา ฯลฯ  เหงามีกลิ่นหอมและมีน้ํามันหอมระเหยเปนองคประกอบ เรวหอมยังสามารถนํามา
ผลิตเปนผลิตภัณฑใหมๆ เชน เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑอาหาร (สุรัตนวดี และคณะ 2553.) ทําใหเรวหอมเปน
สมุนไพรที่มีความนาสนใจและเปนที่ตองการเพิ่มมากขึ้น ถาหากมีการพัฒนาเปนผลิตภัณฑในเชิงอุตสาหกรรม
จําเปนตองมีการพัฒนาพันธุหรือขยายพันธุใหมากขึ้นเพียงพอกับปริมาณที่ตองการใช  ดังนั้นการใชเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเปนแนวทางหนึ่งในการขยายพันธุและเพิ่มปริมาณตนกลาเรวหอมใหมีจํานวนมาก และ มี
คุณภาพเปนประโยชนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังชวยลดปริมาณการขุดเหงาในปาออกมาขายไดอีก
ดวย 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
1. การฟอกฆาเชื้อเนื้อเย่ือและการหาสูตรอาหารชักนําใหเกิดยอดออนเรวหอม (การทดลองที่ 1) 
                นําหนอพันธุเรวหอมจาก จ.ตราด มาเลี้ยงไวในโรงเรือนประมาณ 1-2 เดือน เมื่อแตกหนอแลวนําหนอ
ออน (ที่ใบยังไมคลี่) ยาวประมาณ 5-6 นิ้ว มาลางน้ําใหสะอาด ลอกกาบใบชั้นนอกออกประมาณ 2-3 ชั้น จากนั้น
ฟอกฆาเชื้อดวยน้ํายาคลอร็อกซความเขมขน 10% และ 5% ที่เติม tween 20 จํานวน 1-2 หยด แชนาน 10 นาท ี
และ 5 นาที ตามลําดับแลวลางชิ้นสวนดวยน้ําที่ผานการนึ่งฆาเชื้อแลว 2 ครั้ง เมื่อฟอกฆาเชื้อแลวตัดชิ้นสวนตา 
ยอดและตาขางของเรวหอม มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog,1962) ที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต BA ความเขมขน 1 2 และ 5 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) วางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) แตละทรีตเมนตม ี3 คาการสังเกต บันทึกจํานวนยอดและลักษณะของยอดเมื่อครบ 1 
เดือน นํามาเลี้ยงที่หองควบคุมอุณหภูมิ 28ºC ความเขมแสงประมาณ 16 µmol m-2 S-1 เพื่อนํามาทดลองหาสูตร
อาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณตนจํานวนมากในการทดลองที ่2 ตอไป 
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2. การทดลองหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณตนกลา 
                จากการทดลองที่ 1 นําตนกลาเรวหอมขนาดความสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากที่เลี้ยงในสูตรอาหาร 
MS (Murashige and Skoog,1962) ที่เติม BA 2 มก./ล. มาทดลองเพื่อศึกษาหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ปริมาณตนกลาเรวหอม โดยแบงการทดลองเปนการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเขมขน
ตางๆ ดังนี้  BA ความเขมขน 0.5 1 และ 2 มก./ล. รวมกับ NAA ความเขมขน 0 0.1 และ 0.3  มก./ล. วางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แตละทรีตเมนตม ี5 คาการสังเกต บันทึกผลการแตกยอด
ทุก 1 เดือน โดยไมเปลี่ยนอาหารจนครบ 2 เดือน นํามาเลี้ยงที่หองควบคุมอุณหภูมิ 28ºC ความเขมแสงประมาณ 
16 µmol m-2 S-1  
 
3. การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําใหออกราก 
                จากการทดลองที่ 1 นําตนกลาเรวหอมขนาดความสูงประมาณ 3-4 เซนติเมตร จากที่เลี้ยงในสูตรอาหาร 
MS ที่เติม BA 2 มก./ล. มาทดลองหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดราก ในอาหาร 3 สูตร ไดแก 

1. MS (Murashige and Skoog,1962) ที่เติม น้ําตาลซูโครส 30 กรัม/ลิตร (MS) 
2. ½ MS1 ที่เติม น้ําตาลซูโครส 30 กรัม/ลิตร (โดยลดความเขมขนเฉพาะสารอนินทรียลงครึ่งหนึ่ง สวน

วิตามินคงใชเต็มสวนจากสูตรอาหาร MS) (½ MS1) 
3. ½ MS2 ที่เติม น้ําตาลซูโครส 30 กรัม/ลิตร (โดยลดความเขมขนสารทุกชนิดในสูตรอาหาร MS ลงครึ่งหนึ่ง) 

(½ MS2) 
                วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แตละทรีตเมนตม ี30 คาการสังเกต 
บันทึกผลเปอรเซ็นตการเกิดรากเมื่อครบ 1 เดือน นํามาเลี้ยงที่หองควบคุมอุณหภูมิ 28ºC ความเขมแสงประมาณ 
16 µmol m-2 S-1  
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 
1. การฟอกฆาเชื้อเนื้อเย่ือและการหาสูตรอาหารชักนําใหเกิดยอดออนเรวหอม 
                เมื่อนําหนอออน (ที่ใบยังไมคลี่) สูงประมาณ 5-6 นิ้ว มาฟอกฆาเชื้อดวยน้ํายาคลอร็อก 10% และ 5% 
ตามลําดับแลวเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA 2 มก./ล. พบวา ตายอดและตาขางมีเปอรเซ็นตการปนเปอนเพียง 
10% ซึ่งนับวาเปนปริมาณนอย สอดคลองกับการทดลองของ ฉัตรมณี และคณะ (2551) กลาววาการฟอกฆาเชื้อที่
ผิวดวยสารละลายคลอร็อกซความเขมขน 10% นาน 10-15 นาที ตามดวยสารละลายคลอร็อกซความเขมขน 5% 
นาน  5 นาที สามารถใหปริมาณชิ้นสวนของพืชปลอดเชื้อ  เมื่อนํามาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA 1 2 และ 5 
มก./ล. จากการทดลองที่ผานมา 1 เดือน พบวา การใชอาหารสูตร MS ที่เติม BA 2 มก./ล. มีแนวโนมแตกหนอใหม
ไดมากที่สุดประมาณ 3.33 หนอ ในขณะที่สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 1 มก./ล สามารถใหหนอใหมไดประมาณ 2.33 
หนอ และอาหาร MS ที่เติม BA 5 มก./ล. ปริมาณการแตกหนอกลับลดลงใหหนอใหมไดเพียง 1 หนอ ซึ่งคลายคลึง
กับการทดลองของ จิราภรณ และศรีสุลักษณ (2548) ที่พบวา สามารถขยายขมิ้นดํา (Curcuma aeruginosa 
Roxb.H) และชักนําตนออนในอาหารสูตร MS ที่เติม BA 1 มก./ล. แตเมื่อใช BA เพิ่มขึ้นกับทําใหจํานวนตนออน
ลดลง สําหรับผลการทดลองนี้ยังไมเปนที่นาพอใจและตัวอยางที่จะใชทดลองยังมีนอย จึงตองรอการเพิ่มปริมาณให
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เพียงพอสําหรับการทดลองหาจํานวนสูตรอาหารที่มากกวานี้ เพื่อทดลองหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ปริมาณตนจํานวนมาก ในการทดลองที ่2          
 
Table 1  Shoot initiation of Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith cultured on MS medium with BA 1, 2 

and 5 mg/l for 1 month 

Medium BA (mg/l) Average number of shoot initiation* 

BA 1 1 2.33 ab 

BA 2 2 3.33 a 

BA 5 5 1.00 b 

    note * Values within columns followed by a different letter are significantly different at the 95% confidence level (LSD)      
 

 
Figure 1  Shoot initiation of Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith cultured on MS medium with BA    1, 2 

and 5 mg/l for 1 month 
 
2. การทดลองหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณตนกลา 
                 เมื่อนําตนกลาเรวหอมขนาดความสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม
สารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเขมขน 0.5 1 และ 2 มก./ล. รวมกับ NAA ระดับความเขมขน 0 
0.1 และ 0.3 มก./ล.พบวา ในชวงเดือนแรกของการทดลองสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 0.5 มก./ล. รวมกับ 
NAA 0.3 มก./ล.ใหจํานวนยอดที่แตกใหมมากที่สุดคือ 4.75  ยอด รองลงมาไดแกสูตร MS ที่เติม BA 1 หรือ 
2 มก./ล. รวมกับ NAA 0.1 มก./ล. ตามลําดับ ใหจํานวนยอดที่แตกใหมไดเทากันคือ 3.25 ยอดเมื่อเลี้ยง
ตอไปเปนเวลา 2 เดือน พบวาสูตรอาหาร MS ที่เติม BA  0.5 มก./ล. รวมกับ NAA 0.3 มก./ล. ใหยอดใหมได
สูงที่สุดถึง 8 ยอด (Table 2 and Figure 2) รองลงมาไดแกสูตร MS ที่เติม BA 1 และ 2 มก./ล. รวมกับ NAA 
0.1 มก./ล. ใหยอดใหมได 6.25 และ 5.5 ยอด ลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากพืชบางชนิดการใชสารควบคุมการ
เจริญเติบโตระดับที่ตํ่าสามารถทําใหเกิดขบวนการเมตาโบลิซึมมากกวาการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต
ระดับที่สูงได ทําใหมีการแบงเซลลมากข้ึนจึงทําใหมีการเกิดยอดจํานวนมาก และยังข้ึนกับปริมาณสาร



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1693 

ควบคุมการเจริญเติบโตในพืชแตละชนิดดวย ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของประพันธ (2543) พบวา
สามารถขยายพันธุกระเจียว (Curcuma sp) ตาจากหัวกระเจียวเจริญเติบโตไดดี และ ชักนําใหเกิดตนไดดีใน
สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 1 มก./ล. รวมกับ NAA 0.5 มก./ล. ซึ่งใหผลการทดลองทํานองเดียวกับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเรวหอมสามารถขยายเพิ่มปริมาณตนไดดีในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 0.5 มก./ล. รวมกับ 
NAA 0.3 มก./ล. เปนผลจากการที่ชิ้นสวนพืชไดรับสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมออกซินและไซโตไคนินใน
สัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งพืชแตละชนิดจะมีความตองการสัดสวนแตกตางกันไป Debergh และ Zimmerman 
(1993) Trigiano และ Gray (1996) 
 
Table 2 Shoot initiation of Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith cultured on MS medium with NAA 0, 

0.1, 0.3 mg/l and BA 0.5, 1, 2 mg/l for 1 and 2 months  

Average number of shoot initiation*            Medium NAA (mg/l) BA (mg/l) 
1 month 2 months 

MNB 1 0 0.5 2.25 3.25c 

MNB 2 0 1 2.5 3.75bc 

MNB 3 0 2 2.75 4.5bc 

MNB 4 0.1 0.5 2.62 4bc 

MNB 5 0.1 1 3.25 6.25ab 

MNB 6 0.1 2 3.25 5.5abc 

MNB 7 0.3 0.5 4.75 8a 

MNB 8 0.3 1 2.75 4.5bc 

MNB 9 0.3 2 2 5.25abc 

note * Values within columns followed by a different letter are significantly different at the 95 % confidence level (LSD)      

                         (1)                                            (2)                                                (3)  
Figure 2 Shoot initiation of Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith cultured on MS medium with (1) BA 

0.5, 1, 2 mg/l and NAA 0 mg/l (2) BA 0.5, 1, 2 mg/l and NAA 0.1 mg/l (3) BA 0.5, 1, 2 mg/l and 
NAA 0.3 mg/l for 2 months      

BA 1 BA 0.5 
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3. การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําเรวหอมใหออกราก 
                  หลังจากนําตนกลาเรวหอมที่มีความสูงประมาณ 3-4 เซนติเมตร ที่แตกยอดในสูตรอาหาร MS ที่เติม 
BA 2 มก./ล. มาเลี้ยงในอาหารสูตร MS เติมน้ําตาล 30 กรัม/ลิตร (MS) อาหารสูตร MS ลดความเขมขนเฉพาะสารอ
นินทรียลงครึ่งหนึ่ง สวนวิตามินคงใชเต็มสวน น้ําตาล 30 กรัม/ลิตร (½MS1) และอาหารสูตร MS ลดความเขมขน
สารทุกชนิดลงครึ่งหนึ่ง น้ําตาล 30 กรัม/ลิตร (½MS2) มีแนวโนมชักนําใหออกรากได 100% ในทุกสูตรอาหาร 
(Figure 3) มีรายงานวาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขิงชมพู 5 สายพันธุ สามารถชักนําใหเกิดรากไดบนอาหารสูตรที่
ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต โดยตนที่ไดมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาเปนปกติเนื่องจากในสภาพการ
เพาะเลี้ยงนั้นยอดของพืชสามารถเกิดรากไดในอาหารที่มีความเขมขนของเกลือต่ําหรือแมแตในอาหารที่ปราศจาก
สารควบคุมการเจริญเติบโต Razdan (2003) ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของชยานิจ และคณะ (2547) กลาววา
วานชักมดลูกสามารถแตกรากไดอาหารสูตร MS ที่ไมเติมสารกระตุนการเจริญเติบโต สวนผลของการเจริญเติบโต
หลังการยายปลูกอยูระหวางดําเนินการทดลอง 
 
Table 3 Root Induction of Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith cultured on MS medium, ½MS1 and 

½MS2 for 1 month       
 

                Number of rooting            
Medium   Root induction 

  Percentage (%) 
  Number rooting / Plant           

MS  100 4.2 

½MS1  100 2.96 

½MS2  100 3.1 

 
 

 

Figure 3 Root Induction of Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith cultured on MS medium  ½MS1 and 
½MS2 for 1 month       

 
สรุปผลการทดลอง 

                  งานวิจัยนี้สามารถขยายพันธุและชักนําเรวหอมใหเกิดยอดจํานวนมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจาก
ตายอดและตาขางของเรวหอม ในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 0.5 มก./ล. รวมกับ NAA 0.3 มก./ล. ใหยอดใหมได
มากที่สุด 8 ยอด จากนั้นสามารถชักนําตนกลาเรวหอมออกรากได 100 % ในสูตรทุกสูตรอาหาร ประกอบสูตร
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อาหาร MS เติมน้ําตาล 30 กรัม/ลิตร สูตร MS ลดความเขมขนเฉพาะสาร อนินทรียลงครึ่งหนึ่ง วิตามินคงใชเต็มสวน
น้ําตาล 30 กรัม/ลิตร และสูตร MS ลดความเขมขนสารทุกชนิดลงครึ่งหนึ่ง น้ําตาล 30 กรัม/ลิตร สวนผลการยาย
ปลูกอยูระหวางดําเนินการทดลอง 
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