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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลาโดยการนำาชิ้นส่วนยอดมาวางเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog
(MS) เติม Benzyladenine (BA) ความเข้มข้น 3.0 มก./ล. ร่วมด้วยสารพาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol ; PBZ) 5 ความ
เข้มข้น 0 10 20 30 40 และ 50 มก./ล. ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ ให้แสงเป็นเวลา 16
ชัว่ โมงต่อวัน หลังจากเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สารพาโคลบิวทราโซลทุกระดับความเข้มข้นสามารถชักนำายอดรวมได้ แต่
เปอร์เซ็นต์การเกิดยอดรวมและจำานวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนพืชให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในกรณีของความยาวยอดเฉลี่ย
พบว่าสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้น 40 และ 50 มก./ล. ให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05) กับระดับความ
เข้มข้นอื่น ๆ สารพาโคลบิวทราโซลระดับความเข้มข้น 50 มก./ล. ให้ยอดที่มีความยาวเฉลี่ยต่ำาสุดเท่ากับ 1.25 ซม.
คำาสำาคัญ : พาโคลบิวทราโซล สภาพปลอดเชื้อ ดาหลา
Abstract
The effect of paclobutrazol (PBZ) on shoot induction of Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith. was
investigated. Initial shoot tip explants were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented
with benzyladenine (BA) at 3 mg/l and PBZ at 5 different concentrations (0, 10, 20, 30, 40 and 50 mg/l).
All cultures were incubated at 25±2 oC under cool white fluorescent light at intensity of 2,000 lux 16 hour
photoperiod per day and maintained for 8 weeks. Shoots developed into multiple shoots on MS medium
supplemented with all concentrations of PBZ. However no significant difference in percentage of shoot
induction and a number of shoots/explant was found whereas significant difference (p<0.05) was obtained
in length of shoot on 40 and 50 mg/l PBZ containing MS medium among other concentrations of PBZ. The
medium supplemented with 50 mg/l PBZ gave the lowest average length of shoot at 1.25 cm.
Keywords : Paclobutrazol, In vitro culture, Etlingera elatior
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บทนำา

ดาหลามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae (Abdelmageed
et al., 2011) เป็นไม้ดอกที่มีการปลูกทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย มีลำาต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ขึ้นเป็นกลุ่มกอ มีกลีบ
ซ้อนทับกันหลายชั้น กลีบชั้นนอกมีขนาดใหญ่ และค่อยลดขนาดลงเป็นลำาดับในวงชั้นใน มีขนาดดอกกว้างตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป
(วณิญา ปันดอนไฟ, 2554) เดิมได้มีการนำาหน่ออ่อนและดอกมาใช้เป็นผักประกอบอาหารบางประเภท ปัจจุบันนำามาใช้เป็นไม้
ตัดดอก (Lekawatana & Pituck, 1998) และใช้เป็นพืชสมุนไพร เช่นเดียวกับพืชในวงศ์ขิงอีกหลายชนิดที่คนไทยรู้จักดีและ
นำามาใช้ประโยชน์กันมาก ได้แก่ ขิง ข่า ขมิ้น กระชาย และไพล เป็นต้น (ชะลอ ดวงดารา, 2542) ปัจจุบันดาหลามีความ
สำาคัญและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกดาหลามีความสวยงาม ให้ดอกดกในฤดูรอ้ น ขณะทีไ่ ม้ดอกชนิด
อืน่ ๆ ไม่คอ่ ยมีดอกในช่วงฤดูดงั กล่าว มีอายุการปักแจกันนาน ประกอบกับดอกทีม่ ขี นาดใหญ่ สีสดใส รูปทรงแปลกตาทำาให้เป็นที่
สนใจของผู้พบเห็น และเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นจึงทำาให้เกษตรกรกลุ่มหนึ่งเริ่มปลูกดาหลาเป็นการค้าอย่างจริงจัง และ
มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่อง ข้อดีของดาหลาอีกประการหนึ่ง คือ มีปัญหาเรื่องโรคหรือแมลงศัตรูพืชน้อย จึง
เหมาะในการปลูกเพื่อจำาหน่ายเป็นไม้ดอกที่ปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ
จึงสนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นหากต้องการส่งเสริมให้ดาหลากลายเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจ
ของสามจังหวัดชายแดนใต้จงึ เป็นเรือ่ งไม่ยาก แต่ปญ
ั หาของดาหลา คือ มีรปู แบบการใช้งานทีจ่ าำ กัดเพียงไม้ตดั ดอกเท่านัน้ จึงควร
พัฒนาดาหลาให้มรี ปู แบบการใช้งานเพิม่ ขึน้ เช่น เป็นไม้ดอกกระถาง
ตลาดไม้ดอกในปัจจุบนั ต้องการไม้ดอกกระถางทีม่ ลี กั ษณะตามเกณฑ์มาตรฐานสากลคือมีความสูงประมาณ 1.5-2 เท่า
ของความสูงภาชนะบรรจุ (Nelson, 1998 อ้างโดย Sarmiento & Kuehny, 2003) แต่ตน้ ดาหลามีความสูงโดยทัว่ ไปประมาณ 2-3
เมตร ทำาให้ไม่สามารถนำาดาหลามาปลูกเป็นไม้ดอกกระถางได้ ดาหลาจึงยังไม่มมี ลู ค่าทางเศรษฐกิจในตลาดไม้ดอกกระถาง ดังนัน้
ควรพัฒนาดาหลาให้เป็นไม้ดอกกระถางทีต่ ลาดต้องการ ปัจจุบนั วิทยาการเจริญก้าวหน้าอย่างมากมนุษย์สามารถปลูกเลีย้ งไม้ดอก
หลายชนิด แม้จะมีขนาดต้นสูงใหญ่ในกระถางขนาดเล็กโดยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุม่ สารชะลอการเจริญ
เติบโต เช่น สารพาโคลบิวทราโซลซึง่ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตทีม่ ปี ระสิทธิภาพลดการเจริญเติบโต ทำาให้ทรงพุม่ กะทัดรัด
มีคณ
ุ สมบัตยิ บั ยัง้ การสังเคราะห์สารจิบเบอเรลลินบริเวณใต้เนือ้ เยือ่ เจริญส่วนยอด ทำาให้การเจริญด้านลำาต้นลดลง มีงานทดลอง
ทีป่ ระสบผลสำาเร็จในการผลิตไม้ดอกหลายชนิดให้มขี นาดทรงพุม่ เล็กลงโดยใช้สารพาโคลบิวทราโซลเช่น เบญจมาศ (Gilbertz,
1992) กล้วยไม้ (Te-chato et al., 2009) ลิลลี่ (Zheng et al., 2012) และชวนชม (นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย, 2557) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลของสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้นต่างๆ ต่อการชักนำายอด และความยาวยอดของดาหลาที่
เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
ระเบียบวิธีวิจัย
วัสดุพืช
การศึกษาครั้งนี้ใช้ส่วนยอดของดาหลาที่ขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสูตรอาหารที่ใช้ในการขยายพันธุ์ดาหลาได้แก่
สูตรอาหาร MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA เข้มข้น 3 มก./ล. น้ำาตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และผงวุ้น 1 เปอร์เซ็นต์
วางเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ หลังจากวางเลี้ยงเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ จะมียอดรวมเกิดขึ้นจึงทำาการตัดยอดดังกล่าวมาใช้ในการทดลองต่อไป (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ลักษณะยอดรวมที่เกิดขึ้นหลังจากวางเลี้ยงส่วนยอดบนอาหารสูตร MS เติม BA เข้มข้น 3 มก./ล.
น้ำาตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และผงวุ้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์
วิธีการศึกษา
นำายอดรวมดาหลา (ภาพที่ 1) มาตัดแยกเป็นยอดเดีย่ วๆ ตัดใบออกให้เหลือส่วนยอดขนาด 0.50 เซนติเมตร นำามาวาง
เลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA เข้มข้น 3 มก./ล. ร่วมกับสารพาโคลบิวทราโซล 5 ความเข้มข้น
(0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มก./ล.) โดยวางเลีย้ งทีส่ ภาวะการให้แสงเป็นเวลา 16 ชัว่ โมงต่อวัน ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ อุณหภูมิ
25±2 องศาเซลเซียส หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกจำานวนชิ้นส่วนที่เกิดยอดรวม จำานวนยอดรวม และความ
ยาวยอดเปรียบเทียบกันในแต่ละความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design, CRD) ทำาการทดลอง 4 ซ้ำาๆ ละ 20 ยอด วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม R
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
ผลการวิจัย
เมื่อนำาชิ้นส่วนยอดดาหลามาวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA เข้มข้น 3 มก./ล.
และสารพาโคลบิวทราโซล 5 ระดับความเข้มข้น (0 10 20 30 40 และ 50 มก./ล.) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สารพาโคลบิวทราโซล
สามารถชักนำาให้เกิดยอดใหม่ได้ทุกระดับความเข้มข้นที่ทำาการศึกษา โดยเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดรวม และจำานวนยอดรวมให้
ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อพิจารณาความยาวยอดพบว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล
เพิ่มขึ้น โดยส่วนยอดดาหลามีการตอบสนองต่อสารพาโคลบิวทราโซล ดังนี้ 1) ส่วนยอดดาหลาที่วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS
เติมสารพาโคลบิวทราโซลระดับความเข้มข้น 0, 10, 20 และ 30 มก./ล. ให้ยอดใหม่ที่มีความยาวยอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ
มีความยาวยอดตั้งแต่ 3.15-3.69 ซม. และ 2) ส่วนยอดดาหลาที่วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติมสารพาโคลบิวทราโซลระดับ
ความเข้มข้น 40 และ 50 มก./ล. ให้ยอดใหม่ที่มีความยาวยอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีความยาวยอด 1.75 และ 1.25 ซม.
ตามลำาดับ แต่ทั้งสองระดับความเข้มข้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P 0.05) กับยอดที่วางเลี้ยงบนอาหารที่มี
สารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้น 0, 10, 20 และ 30 มก./ล. (ตารางที่ 1, ภาพที่ 2 และ 3)
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ตารางที่ 1 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้นต่างๆ ต่อเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด จำานวนยอด และความยาวยอด
ของดาหลาหลังจากการวางเลี้ยงส่วนยอดบนอาหารสูตร MS เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ความเข้มข้นของสาร PBZ (มก./ล.)
0
10
20
30
40
50
F-test
CV(%)
ns
*
ด้วยวิธี DMRT

% การเกิดยอด
93.50
97.62
95.00
98.50
96.50
98.00
ns
8.57

จำานวนยอด/ชิ้นส่วน
5.25
5.50
4.62
4.75
4.50
4.75
ns
8.50

ความยาวยอด (ซม.)
3.69a
3.27 a
3.16a
3.15a
1.75b
1.25b
*
9.25

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P ≤ 0.05)
ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมภ์เดียวกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ภาพที่ 2 ลักษณะยอดดาหลาที่เกิดขึ้นหลังจากวางเลี้ยงส่วนยอดบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมสารพาโคลบิวทราโซล
ความเข้มข้นต่างๆ (หลังจากวางเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์)

ภาพที่ 3 ลักษณะยอดดาหลาที่เกิดขึ้นหลังจากวางเลี้ยงส่วนยอดบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมสารพาโคลบิวทราโซล
ความเข้มข้น 40 และ 50 มก. /ล. (หลังจากวางเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์)
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อภิปรายผล
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดดาหลาบนอาหารสูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ร่วมกับสาร
พาโคลบิวทราโซลความเข้มข้นต่างๆ พบว่าสารพาโคลบิวทราโซลมีผลต่อความยาวของยอดเท่านั้น ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์
การเกิดยอดรวม และจำานวนยอด เนื่องจากสารพาโคลบิวทราโซลเป็นสารประกอบที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่สำาคัญในการยับยั้ง
การสังเคราะห์จิบเบอเรลลิน ทำาให้พืชที่ได้รับสารดังกล่าวมีระดับความเข้มข้นของจิบเบอเรลลินลดต่ำาลง จึงมีผลในการยับยั้ง
การแบ่งเซลล์และการยืดยาวของเซลล์พืช ในบริเวณใต้ปลายยอด (Cumming et al., 1999 อ้างโดย นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย,
2557) ดังนั้นเมื่อเติมสารพาโคลบิวทราโซลลงในอาหารเพาะเลี้ยงจึงส่งผลให้ความยาวของยอดดาหลาลดลง โดยเมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซลในอาหารเพาะเลี้ยงส่งผลให้ความยาวยอดดาหลาลดลงเรื่อยๆ เช่นเดียวกับงานทดลองของ
Thohirah et.,al (2005) รายงานการใช้สารพาโคลบิวทราโซลกับพืชวงศ์ขิง Curcuma roscoena อายุ 3 สัปดาห์ ด้วยวิธีรด
สารลงดินว่า เมื่อความเข้มข้นของสารเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความสูงลดลง ทั้งนี้เนื่องจากสารพาโคลบิวทราโซลมีผลต่อการยืดยาว
ของลำาต้นเท่านั้นไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆ จึงทำาให้ต้นพืชไม่มีลักษณะผิดปกติใดๆ ผลที่ได้เป็นไปในทำานอง
เดียวกับ Jala (2013) ซึ่งได้ทดลองเพาะเลี้ยงกระเจียวพันธุ์ฉัตรทิพย์บนอาหารที่เติมสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้นต่างๆ
พบว่า การเติมสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้นต่ำา (0.01 มก./ล.) สามารถกระตุ้นการเกิดยอดใหม่ได้ใกล้เคียงกับการไม่
เติมสารพาโคลบิวทราโซล แต่ถา้ เติมสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้นตัง้ แต่ 5.0 มก./ล. ขึน้ ไป จะส่งผลให้การเจริญเติบโตของ
กระเจียวพันธุฉ์ ตั รทิพย์ลดลงทัง้ ปริมาณการเกิดยอดใหม่ จำานวนใบ ความกว้าง และความยาวก้านใบ สารพาโคลบิวทราโซลจัด
เป็นสารจำาพวกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ ไม่ว่าทดลองใช้กับไม้ดอกดังรายงานข้างต้น หรือใช้กับไม้ผลก็ส่งผลเป็นไปใน
ทำานองเดียวกัน Kepenek & Karoglu (2011) ทดลองใช้สารพาโคลบิวทราโซลกับแอปเปิล้ พบว่าเมือ่ เพิม่ ความเข้มข้นของสาร
พาโคลบิวทราโซลเป็น 5.0 มก./ล. ส่งผลให้การเจริญเติบโตของรากและยอดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ลดลง ตรงข้ามกับรายงานของ
Nagaraju et.,al (2002) ที่ได้ทำาการทดลองในแกลดิโอลัส พบว่า การใช้สารพาโคลบิวทราโซลระดับความเข้มข้นต่ำา จะช่วยส่ง
เสริมให้มีการงอกต้นอ่อนของแกลดิโอลัสเพิ่มขึ้น
สรุป

การวางเลี้ยงส่วนยอดดาหลาบนอาหารสูตร MS ที่มีสารพาโคลบิวทราโซลทุกระดับความเข้มข้นไม่ส่งผลต่อ
เปอร์เซ็นต์การเกิดยอดใหม่ และจำานวนยอดรวมที่ชักนำาได้ แต่ส่งผลต่อความยาวยอด โดยสารพาโคลบิวทราโซลระดับความ
เข้มข้นต่ำา (10, 20 และ 30 มก/ล.) ไม่ทำาให้ความยาวยอดแตกต่างกันทางสถิติ ระดับความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล
ที่ส่งผลต่อความยาวดาหลามากที่สุดคือ 40 และ 50 มก/ล. เนื่องจากยอดดาหลามีความยาวน้อยที่สุดโดยผลที่ได้ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ความรู้ที่ได้จากการทดลองสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์ดาหลาเพื่อลดความสูง และนำาไปสู่
การผลิตดาหลาในรูปแบบไม้ดอกกระถางต่อไป ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมและสามารถนำาไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยได้คือ
ระดับความเข้มข้น 40 มก./ล. แต่การพัฒนาดาหลาให้อยู่ในรูปแบบของไม้ดอกกระถางนั้น ต้องมีการศึกษาการเจริญเติบโต
ของดาหลาภายนอกหลอดทดลองเพื่อหาระยะเวลาการออกฤทธิ์ของสารพาโคลบิวทราโซลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
ดาหลาด้วย จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสารพาโคลบิวทราโซลได้อย่างแท้จริง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่สนับสนุนเงินทุนสำาหรับการทำาวิจัยในครั้งนี้
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