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บทคัดยอ
ไผซางหมน (Dendrocalamus sericeus) เปนไผชนิดหนึ่งที่มีประโยชนหลากหลายดาน และมีความตองการ
ใชมากขึ้น จึงจำเปนตองเพิ่มจำนวนยอดดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงวิเคราะหหาปริมาณสารทุติยภูมิของยอด
ไผเพื่อใชในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสูตรอาหารและสถานะของ
อาหารที่เหมาะสมตอการเพิ่มจำนวนยอด รวมถึงปริมาณสารทุติยภูมิของยอดไผซางหมนในสภาพปลอดเชื้อ ทำการ
เพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอไผซางหมน บนอาหารแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติม 6-benzyladenine (BA)
ความเขมขน 0 1 2 และ 3 mg/L รวมกับ 1-naphthaleneacetic acid (NAA) ความเขมขน 0 และ 0.5 mg/L และ
เพาะเลี้ยงกลุมยอด 2 – 3 ยอดในอาหารเหลว และบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 2 mg/L รวมกับ
น้ำมะพราวความเขมขน 0 8 และ 15% (v/v) นาน 4 สัปดาห พบวา อาหารเหลวสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 2
mg/L รวมกับน้ำมะพราวความเขมขน 8% (v/v) สงผลดีตอ การเพิม่ จำนวนยอดของไผซางหมน โดยมียอดใหมทพี่ ฒ
ั นา
สูงสุด 4.67 ± 0.02 ยอด และมีความยาวยอด 2.51 ± 0.35 cm เมื่อนำยอดไผซางหมนที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร
ดังกลาวมาวิเคราะหหาปริมาณสารตานอนุมลู อิสระเปรียบเทียบกับยอดออนและใบทีเ่ จริญเติบโตเต็มทีจ่ ากตนทีป่ ลูกใน
สภาพธรรมชาติ พบวา ยอดในสภาพปลอดเชื้อ มีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด (63.80 ± 1.31 mg GAE/g dry
extract) สารฟลาโวนอยดสูงกวา (32.18 ± 1.95 mg CE/g dry extract) และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (DPPH EC50 =
169.17 ± 11.46 μg/mL และ ABTS EC50 เทากับ 299.39 ± 68.93 μg/mL) ดีกวายอดออนและใบที่เจริญเติบโตเต็ม
ที่จากตนที่ปลูกในสภาพธรรมชาติ
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Abstract
Dendrocalamus sericeus is one of the bamboo plant species which is very useful for many
purposes, and the demand for bamboo products has been increasing. It is necessary to proliferate
shoots in vitro and determine the application of antioxidant contents in the medicinal and cosmetic
industries. Therefore, the objectives of this study were to investigate the suitable medium for
shoot multiplication and to determine the antioxidant contents of in vitro shoots. Single-node
explants were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 0, 1, 2 and 3
mg/L 6-benzyladenine (BA) in combination with 0 and 0.5 mg/L naphthaleneacetic acid (NAA). Then,
in vitro regenerated shoot clusters of 2 – 3 shoots were cultured in liquid and on solid MS medium
supplemented with 2 mg/L BA in combination with 0, 8, and 15% (v/v) coconut water for four weeks
in order to proliferate shoots. The highest shoot formation of 4.67 ± 0.02 and shoot length of 2.51 ±
0.35 cm were observed in liquid MS medium supplemented with 2 mg/L BA and 8% (v/v) coconut
water. The antioxidant contents and activity of two-week-old in vitro regenerated shoots were
determined and compared to field-grown shoots and leaves. The results showed higher total phenolic
(63.80 ± 1.31 mg GAE/g dry extract) and flavonoid contents (32.18 ± 1.95 mg CE/g dry extract) than
field-grown shoots and leaves. In addition, greater DPPH radical scavenging activity (EC50 of 169.17
± 11.46 μg/mL) and ABTS radical cation decolorization activity (EC50 of 299.39 ± 68.93 μg/mL) were
also observed in two-week-old in vitro shoots.
Keywords: Antioxidant; Dendrocalamus sericeus; Plant tissue culture; Shoot multiplication
เพิ่มจำนวนยอดของพืชในสภาพปลอดเชื้อจำเปนตอง
มีอาหารเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม [3] ซึ่งอาหารเพาะเลี้ยง
ที่เหมาะสมจะแตกตางกันไปในพืชแตละชนิดรวมถึงไผ
ดวย เชน อาหารที่เหมาะสมตอการเพิ่มจำนวนยอดของ
ไผตง (D. asper) คือ อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความ
เขมขน 5 mg/L [4] หรืออาหารที่เหมาะสมตอการเพิ่ม
จำนวนยอดของไผซาง (D. strictus) คือ อาหารสูตร MS
ที่เติม BA ความเขมขน 1 mg/L รวมกับ NAA ความเขม
ขน 0.5 mg/L [5] และอาหารที่เหมาะสมตอการเพิ่ม
จำนวนยอดของไผหก (D. hamiltonii) คือ อาหารสูตร
MS ที่เติม BA ความเขมขน 2.5 mg/L [6] ซึ่งจะเห็น
ไดวา อาหารทีใ่ ชเพาะเลีย้ งไผมกั เติม BA รวมหรือไมรว ม
กับ NAA อยางไรก็ตาม ยังไมมรี ายงานการศึกษาการเพิม่
จำนวนยอดของไผซางหมนในสภาพปลอดเชื้อ

1. บทนำ
ไผซางหมน (Dendrocalamus sericeus) เปน
ไผพันธุพื้นเมืองที่พบมากทางภาคเหนือ มีลำขนาดใหญ
ตรง แข็งแรง ไมมีหนาม ลำออนมีผงสีขาวคลายแปง
ปกคลุมตลอดลำ ลำแกสีเขียวอมเทา เมื่อเจริญเติบโต
เต็มที่จะสูงประมาณ 10 - 25 m เนื้อไมหนา สวยงาม
จึงเปนที่ตองการของตลาด [1] การขยายพันธุไผตาม
ธรรมชาติมขี อ จำกัดมากทัง้ ทางสภาพแวดลอมทีเ่ กิดจาก
ธรรมชาติ สัตวปา หรือมนุษย [2] รวมทั้งการขยายพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ เชน การชำ ตอนกิง่ ก็ไมสามารถขยาย
พันธุไดตนจำนวนมาก จากปญหาดังกลาว จึงไดมีการ
ศึกษาการขยายพันธุไผดวยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่ง
สามารถผลิตตนพันธุพ ชื ไดในปริมาณมากๆ และใชระยะ
เวลาไมนาน ตนทีไ่ ดมขี นาดสม่ำเสมอและปลอดโรค การ
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นอกจากไผจะมีประโยชนในดานอุตสาหกรรม
ตางๆ เชน เฟอรนิเจอร อาหาร และกอสรางแลว ยังมี
รายงานถึงปริมาณสารทุตยิ ภูมทิ พี่ บในไผชนิดตางๆ ทีอ่ าจ
นำไปใชประโยชนในดานการรักษาโรค หรืออุตสาหกรรม
เครื่องสำอาง อาหารเสริม เปนตน ดังรายงานของ Lv
et al. [7] พบวา ในสารสกัดใบไผ D. oldham ที่เจริญ
เติบโตในสภาพธรรมชาติมีสารฟลาโวนอยด หรือ Jiao
et al. [8] พบสาร tricin (5,7,4′-trihydroxy-3′,5′dimethoxyflavone) ซึง่ เปนสารในกลุม flavone aglycone ในสารสกัดของใบไผ Phyllostachys nigra var.
henonis สวน Gong et al. [9] พบวา สารสกัดจากไผมี
สารประกอบฟนอลิคทัง้ หมด สารฟลาโวนอยดและมีฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ และ Karawak et al. [10] พบวา สาร
สกัดจากใบแกของไผซางหมน “นวลราชินี” มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิค และสารฟลาโวนอยดทั้งหมดสูง
กวาใบกลาง และใบออนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และ
ใบมีสารประกอบฟลาโวนอยดกลุมฟลาโวนไกลโคไซด
ไดแก isoorientin, orientin, isovitexin และ vitexin
โดยพบสาร isoorientin สูงสุด อยางไรก็ตาม ปริมาณ
สารทุติยภูมิของยอดไผซางหมนที่พัฒนาในสภาพปลอด
เชื้อยังไมมีรายงานการศึกษา โดยพืชที่พัฒนาจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถผลิตสารทุติยภูมิไดเหมือนตน
แมที่เจริญเติบโตในธรรมชาติ เนื่องจากเซลลพืชมีขอมูล
ทางพันธุกรรมและยังสามารถควบคุมหนาที่ตางๆ รวม
ถึงการสังเคราะหสารทุติยภูมิได [11] ซึ่งไดมีรายงาน
แลวในพืชหลายชนิดเชน Dioscorea birmanica [12],
Salvia miltiorrhiza [13], Bacopa monnieri [14]
และ Boesenbergia rotunda [15] เปนตน ดังนั้น
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ศึ ก ษาการเพิ่ ม จำนวนยอดและ
วิเคราะหหาปริมาณสารทุติยภูมิของยอดไผซางหมนที่
พัฒนาในสภาพปลอดเชื้อ โดยปริมาณสารทุติยภูมินั้น
จะเปรียบเทียบกับยอดออน และใบที่เจริญเติบโตเต็มที่
จากตนไผซางหมนที่ปลูกในสภาพธรรมชาติ ซึ่งปริมาณ
สารทุติยภูมิของยอดไผที่พัฒนาในสภาพปลอดเชื้อจาก
การศึกษานี้จะเปนขอมูลเบื้องตน เพื่อทำการศึกษาเพิ่ม

ปริมาณสารทุติยภูมิของยอดไผซางหมนหรือนำไปใช
ประโยชนในดานตางๆ ตอไป

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 การเพิ่มจำนวนยอด
2.1.1 ผลของ BA และ NAA ตอการชักนำให
เกิดยอด
ตัดกิ่งออนไผซางหมนใหชิ้นสวนขอมีความยาว
ประมาณ 1 cm โดย 1 ขอมี 1 ตา ลางทำความสะอาด
ดวยน้ำยาลางจานและน้ำใหสะอาด พนชิ้นสวนขอดวย
แอลกอฮอล 70% ทิ้งไว 1 - 2 นาที นำชิ้นสวนขอมา
ฟอกกำจัดเชื้อดวยสารละลายคลอร็อกซ (clorox®,
sodium hypochlorite) ความเขมขน 10% (v/v) และ
เติม Tween 20 ประมาณ 1 - 2 หยด ฟอกกำจัดเชือ้ นาน
10 นาที แลวลางขอไผดวยน้ำกลั่นที่นึ่งกำจัดเชื้อแลว 2
ครั้ง เพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม
BA ความเขมขน 1 2 และ 3 mg/L รวมกับ NAA ความ
เขมขน 0.5 mg/L โดยมีอาหารแข็งสูตร MS ทีไ่ มเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตเปนสิ่งทดลองควบคุม วางแผน
การทดลองแบบ Completely Randomized Design
(CDR) มี 7 สูตรอาหาร แตละสูตรอาหารมี 4 ซ้ำ แตละ
ซ้ำมี 4 ขวด (1 ขวดมี 1 ขอ) จากนั้นนำไปวางไวในหอง
เพาะเลีย้ งเปนเวลา 4 สัปดาห บันทึกจำนวนยอดทีพ่ ฒ
ั นา
และความยาวยอด (cm)
2.1.2 ผลของสถานะอาหารและความเขมขน
ของน้ำมะพราวตอการเพิ่มจำนวนยอด
นำยอดไผซางหมนที่พัฒนาบนอาหารแข็งสูตร
MS ที่เติม BA ความเขมขน 2 mg/L (จากการทดลองที่
2.1.1) มาตัดแยกเปนกอ แตละกอมี 2 – 3 ยอด นำไป
เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง และในอาหารเหลวสูตร MS ที่
เติม BA ความเขมขน 2 mg/L เพียงอยางเดียว หรือรวม
กับเติมน้ำมะพราวความเขมขน 8% และ 15% (v/v)
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 สูตรอาหาร แตละ
สูตรอาหารมี 4 ซ้ำ แตละซ้ำมี 4 ขวด (1 ขวดมี 1 กอ)
จากนั้นนำไปวางไวในหองเพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห
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โดยยอดที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลววางบนเครื่องเขยา
ความเร็วรอบ 120 rpm บันทึกการเกิดยอด (%) จำนวน
ยอดที่พัฒนา และความยาวยอด (cm)
2.2 ปริมาณสารทุติยภูมิของยอดไผซางหมนในสภาพ
ปลอดเชื้อ
นำยอดไผซางหมนที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
สูตร MS ทีเ่ ติม BA ความเขมขน 2 mg/L และน้ำมะพราว
ความเขมขน 8% (จากการทดลองที่ 2.1.2) ไปอบที่
อุณหภูมิ 50oC เปนเวลา 48 ชั่วโมง นำตัวอยางยอดแหง
สกัดดวย ethanol ความเขมขน 95% ใชตัวอยางแหง
และ ethanol อัตรา 1:3 โดยปริมาตร สกัดซ้ำ 3 ครั้ง
แตละครั้งนาน 3 วัน จากนั้นนำมากรองและระเหยใน
hot air oven ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50oC เปนเวลา 2-3 วัน จนกวา
สารสกัดตัวอยางจะมีน้ำหนักคงที่ วิเคราะหหาปริมาณ
สารประกอบฟนอลิคทั้งหมด สารฟลาโวนอยดทั้งหมด
และทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ
ABTS ของยอดไผซางหมนในสภาพปลอดเชื้อ เปรียบ
เทียบกับยอดออนที่มีความยาว 15 - 20 cm และใบที่
เจริญเติบโตเต็มทีจ่ ากตนทีป่ ลูกในสภาพธรรมชาติ ซึง่ ใบ
มีสเี ขียวเขม และใบกางเต็มที่ วิเคราะหสารและฤทธิต์ า น
อนุมูลอิสระดังนี้
2.2.1 ปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด
วิ เ คราะห ป ริ ม าณสารฟ น อลิ ค ทั้ ง หมดด ว ยวิ ธี
Folin-Ciocalteu’s colorimetric ตามที่ไดอธิบาย
โดย Autaijamsripon et al. [14] โดยปเปตสารละลาย
ตัวอยางความเขมขน 1 mg/1 mL ปริมาตร 20 μL เติม
สารละลาย 2M Folin- Ciocalteu’s reagent ทีเ่ จือจาง
10 เทา ปริมาตร100 μL และสารละลาย 7.5% Na2CO3
ปริมาตร 80 μL ตัง้ ทิง้ ไว 30 นาทีทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง นำไปวัด
คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm ดวยเครื่อง
microplate reader (Tecan รุน infinite M200PRO)
คำนวณหาปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด (mg
GAE/g dry extract) เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
ของ gallic acid

2.2.2 ปริมาณสารฟลาโวนอยดทั้งหมด
วิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยดทั้งหมดดวย
วิธี aluminum chloride colorimetric method ตาม
ที่ไดอธิบายโดย Autaijamsripon et al. [14] ปเปต
สารละลายตัวอยางความเขมขน 1 mg/1 mL ปริมาตร
500 μL และสารละลาย 5% NaNO2 ปริมาตร 75 μL
ผสมใหเขากันนาน 6 นาที เติมสารละลาย 10% AlCl3
ปริมาตร 150 μL ทิ้งไว 6 นาที จากนั้นเติม 1 M NaOH
และน้ำกลั่นปริมาตร 500 และ 275 μL ตามลำดับ ผสม
และตั้งทิ้งไว 15 นาทีที่อุณหภูมิหอง นำไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 nm ดวยเครื่อง microplate reader คำนวณหาปริมาณสารฟลาโวนอยด
ทั้งหมด (mg CE/g dry extract) เปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐาน catechin
2.2.3 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH
radical scavenging activity
วิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ดัดแปลง
จากวิธีการของ Yamasaki et al. [16] เตรียมสารสกัด
10 mg ละลายใน absolute ethanol ปริมาตร 1 mL
ปเปตสารละลายตัวอยางใหมีความเขมขนเปน 1,000
500 100 และ 10 μg/mL เติมสารละลาย DPPH
ปริมาตร 100 μL ลงในสารละลายตัวอยางในแตละความ
เขมขนปริมาตร 100 μL วางไวในที่มืดนาน 30 นาทีที่
อุณหภูมหิ อ ง นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่
520 nm ดวยเครือ่ ง microplate reader คำนวณหาคา
EC50 โดย EC50 ที่นอยแสดงวาสารสกัดมีความสามารถ
ในสารตานอนุมูลอิสระ DPPH ที่ดี
2.2.4 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS
วิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ABTS ดัดแปลง
จากวิธีของ Re et al. [17] เตรียมสารละลาย ABTS
reagent โดยละลาย ABTS (2,2’-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)) 0.0385 g ใน
deionized water ปริ ม าตร 5 mL และละลาย
โพแทสเซียมเปอรซัลเฟต (potassium persulfate)
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0.0066 g ใน deionized water ปริมาตร 5 mL ผสม
สารละลายทั้งสองเขาดวยกัน เก็บไวในที่มืดที่อุณหภูมิ
หองนาน 12 - 16 ชั่วโมง จากนั้นเจือจางสารละลาย
ABTS reagent ดวย deionized water แลวนำไปวัด
คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm ใหมีคา
การดูดกลืนแสงเทากับ 0.70 ± 0.02 nm ละลายสาร
สกัด 10 mg ใน absolute ethanol ปริมาตร 1 mL
ปเปตสารละลายตัวอยางใหมีความเขมขนเปน 1,000
500 100 และ 10 μg/mL ผสมสารละลายตัวอยาง
แตละความเขมขนปริมาตร 20 μL ดวยสารละลาย ABTS
reagent ปริมาตร 180 μL วางในที่มืดนาน 6 นาทีที่
อุณหภูมหิ อ ง นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่
734 nm ดวยเครื่อง microplate reader คำนวณหา
คา EC50
2.3 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
นำขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน (analysis
of variance) ตามแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design เปรียบเทียบความแตกตางของคา
เฉลีย่ โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ไผเปาะ (D. giganteus) [19] และ Bambusa vulgaris [20]
เปนตน จำนวนยอดที่พัฒนาจากขอของไผซางหมนที่
เพาะเลีย้ งบนอาหารสูตรตางกันมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (Figure 1 A) โดยขอที่เพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 2 mg/L มี
จำนวนยอดทีพ่ ฒ
ั นาสูงสุด เทากับ 3.31 ± 0.85 ยอด แต
ไมแตกตางกันทางสถิตกิ บั จำนวนยอดทีพ่ ฒ
ั นาบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 1 และ 2 mg/L รวม
กับ NAA ความเขมขน 0.5 mg/L และ BA ความเขมขน
3 mg/L ในขณะที่ขอที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไมเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตมีจำนวนยอดที่พัฒนานอยที่สุด
เทากับ 1.38 ± 0.14 ยอด สวนความยาวยอด พบวา ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารทุก
สูตร โดยมีความยาวยอด 2.33 ± 0.24 ถึง 3.66 ± 1.01
cm (Figure 1 B) จากการทดลองแสดงใหเห็นวาการเติม
BA และ NAA สงผลดีตอการเพิ่มจำนวนยอดของไผซาง
หมน ทั้งนี้เนื่องจาก BA เปนสารควบคุมการเจริญเติบโต
ในกลุมไซโทไคนินที่มีคุณสมบัติในการแบงเซลล กระตุน
การเจริญเติบโตทางดานลำตนและตาขาง สวน NAA
เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซินที่นิยมใช
รวมกับไซโทไคนินในการเพิ่มจำนวนยอด โดยมักเติมใน
ความเขมขนที่นอยกวาไซโทไคนินเพื่อเพิ่มจำนวนยอด
[3] อยางไรก็ตาม จากผลการทดลองนี้จะเห็นไดวา การ
เติม NAA ลงในอาหารเพาะเลี้ยงใหผลไมแตกตางจาก
การไมเติม ดังนั้นในการทดลองนี้จึงสามารถสรุปไดวา
อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 2 mg/L เหมาะ
สมตอการชักนำใหตาขางของไผซางหมนพัฒนาไปเปน
ยอดไดดีที่สุด ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคลองกับการเพาะ
เลีย้ งเนือ้ เยือ่ ไผหก [6] และไผตง (D. asper) [4] ทีใ่ ช BA
เพียงอยางเดียวในการชักนำใหเกิดยอดและเพิ่มจำนวน
ยอดที่ความเขมขน 2.5 mg/L และ 5 mg/L ตามลำดับ
อยางไรก็ตาม จำนวนยอดที่พัฒนายังไมมากนัก รวมทั้ง
เมื่อยายยอดไผซางหมนไปเพาะเลี้ยงบนอาหารใหมเพื่อ
เพิ่มจำนวนยอด พบอาการ browning มีสารสีดำใน

3. ผลและวิจารณผลการทดลอง
3.1 การเพิ่มจำนวนยอด
3.1.1 ผลของ BA และ NAA ตอการเพิ่ม
จำนวนยอด
จากการเพาะเลีย้ งขอไผซางหมนทีป่ ลอดเชือ้ บน
อาหารแข็งสูตร MS ทีเ่ ติม BA ความเขมขน 0 1 2 และ 3
mg/L รวมกับ NAA ความเขมขน 0 และ 0.5 mg/L เปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห พบวา ขอทีเ่ พาะเลีย้ งบนอาหารทุก
สูตรมีการพัฒนาของตาขางไปเปนยอดได 100% แสดง
ใหเห็นวาตาขางของไผซางหมนมีศักยภาพในการเจริญ
และพัฒนาไปเปนยอดได ซึ่งมีรายงานการพัฒนาของ
ตาขางไปเปนยอดของไผหลายชนิดเมื่อนำชิ้นสวนขอ
มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เชน ไผหก (D. Hamiltonii) [18]
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เริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลและตายในที่สุด ดังนั้นจึงจำเปน
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ตอการเพิ่มจำนวนยอดของไผซางหมนในการทดลอง
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Figure 1 A) Number of shoots and B) shoot length (cm) of D. sericeus after single-node explants were
cultured for 4 weeks on MS medium supplemented with 0, 1, 2 and 3 mg/L BA in combination
with 0 and 0.5 mg/L NAA

ตางกันทางสถิติกับคาดังกลาวเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหาร
เหลวสูตร MS ทีเ่ ติม BA ความเขมขน 2 mg/L เพียงอยาง
เดียว หรือรวมกับน้ำมะพราวความเขมขน 15% (4.00
± 0.82 และ 4.17 ± 0.63 ยอด ตามลำดับ) แตแตกตาง
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั จำนวนยอดใหมทพี่ ฒ
ั นาบน
อาหารแข็งสูตร MS ทีเ่ ติม BA ความเขมขน 2 mg/L รวม
หรือไมรวมกับน้ำมะพราวทุกความเขมขน โดยมีจำนวน
ยอดใหมที่พัฒนา เทากับ 2.38 ± 0.85 ถึง 2.75 ± 1.52
(Figure 2 B) จากการวัดความยาวของยอดที่พัฒนา พบ
วา ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิตเิ มือ่ เพาะเลีย้ งกลุม ยอด
บนอาหารทุกสูตร โดยมีความยาวยอด 2.10 ± 0.36 ถึง
2.55 ± 0.40 cm

3.1.2 ผลของสถานะอาหารและความเขมขน
น้ำมะพราวตอการเพิ่มจำนวนยอด
จากการเพาะเลี้ยงกลุมยอดไผซางหมน 2 – 3
ยอดตอกลุมในอาหารเหลว และบนอาหารแข็งสูตร MS
ที่เติม BA ความเขมขน 2 mg/L รวมหรือไมรวมกับน้ำ
มะพราว 8% และ 15% (v/v) นาน 4 สัปดาห พบวา
มีการพัฒนาของยอดใหมบนอาหารทุกสูตร โดยการเกิด
ยอดใหมของไผซางหมนทีเ่ พาะเลีย้ งไมมคี วามแตกตางกัน
ทางสถิตอิ ยูใ นชวง 50.00± 20.41% ถึง 81.25± 23.94%
(Figure 2 A) สวนจำนวนยอดใหมที่พัฒนา พบวา กลุม
ยอดทีเ่ พาะเลีย้ งในอาหารเหลวสูตร MS ทีเ่ ติม BA ความ
เขมขน 2 mg/L รวมกับน้ำมะพราว 8% มีจำนวนยอด
ใหมที่พัฒนาสูงสุด เทากับ 4.67 ± 0.02 ยอด ซึ่งไมแตก
54

ปที่ 30 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2565
liquid medium

A

solid medium

120

shoot length (cm)

number of shoots

shoot formation (%)

150

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

90
60
30
0
7
6
5
4
3
2
1
0
4

ab

a

B

ab

bc
c

c

C

3
2
1
0

0

8

15
0
coconut water (%)

8

15

Figure 2 A) Shoot formation (%); B) number of shoots and C) shoot length (cm) of D. sericeus after shoot
cluster were cultured for 4 weeks in liquid or solid MS medium supplemented with 2 mg/L BA
in combination with or without 8% and 15% (v/v) coconut water.

จากการทดลอง พบวา อาหารเหลวสูตร MS ที่
เติม BA ความเขมขน 2 mg/L เพียงอยางเดียว หรือรวม
กับน้ำมะพราวความเขมขน 8% และ 15% สงผลดีตอ
การเพิ่มจำนวนยอดของไผซางหมน เนื่องจากมีจำนวน
ยอดใหมที่พัฒนามากกวาอาหารแข็งที่เติม BA และน้ำ
มะพราวทุกความเขมขน อยางไรก็ตาม และจากการ
สังเกตการเจริญเติบโตของยอดไผซางหมนในอาหารเหลว

พบวา กลุมยอดที่เพาะเลี้ยงในน้ำมะพราวความเขนขน
8% และ 15% นั้น แข็งแรงกวากลุมยอดไผที่เพาะเลี้ยง
ในอาหารที่ไมเติมน้ำมะพราว เนื่องจากน้ำมะพราวเปน
สารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโทไคนินที่ไดจาก
ธรรมชาติมี zeatin โดยสารควบคุมการเจริญเติบโตใน
กลุมนี้สงเสริมและกระตุนการแบงเซลลสงผลใหเนื้อเยื่อ
หรือเซลลที่เพาะเลี้ยงมีการเจริญเติบโตไดดีมากขึ้น [21]
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น้ำมะพราวยังมีองคประกอบของกรดอะมิโน กรดนิวคลี
อิก วิตามิน น้ำตาล และน้ำตาลแอลกอฮอล ซึง่ ลวนสงผล
ตอการแบงเซลล และการกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโต
ไดดีของพืชเพาะเลี้ยง [22] เมื่อพิจารณาถึงความเขม
ขนของน้ำมะพราวที่จะใช จึงควรใชน้ำมะพราวที่ความ
เขมขน 8% เนื่องจากใชในปริมาณที่นอยกวาแตใหผล
ไมแตกตางกัน
จากการทดลอง ยังพบวา สถานะของอาหารมีผล
ตอการเพิม่ จำนวนยอดของไผซางหมน โดยกลุม ยอดไผที่
เพาะเลีย้ งในอาหารเหลวเพิม่ จำนวนยอดไดดกี วาอาหาร
แข็ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากอาหารเหลวเปนอาหารที่ไมมีวุน
ตองวางขวดเพาะเลี้ยงบนเครื่องเขยาความเร็ว ทำใหมี
การระบายและหมุนเวียนอากาศภายในอาหารมากกวา
อาหาร ดังนัน้ จากการศึกษานี้ จึงควรใชอาหารเหลวสูตร
MS ที่เติม BA ความเขมขน 2 mg/L รวมกับน้ำมะพราว
ความเขมขน 8% ในการชักนำใหเกิดยอดและเพิม่ จำนวน
ยอดไผซางหมน ซึง่ ผลการทดลองนีส้ อดคลองกับการเพิม่
จำนวนยอดของไผรวกตามรายงานของ Dongmanee
[23] ทีเ่ พาะเลีย้ งกลุม ยอดไผรวกในอาหารเหลวสูตร MS
ที่เติมน้ำมะพราวความเขมขน 20% (v/v) รวมกับ BA
ความเขมขน 10 mg/L และ kinetin ความเขมขน 0.5
mg/L นาน 8 สัปดาห สามารถเพิ่มจำนวนยอดไดมาก
ที่สุด 36.1 ยอด และการเพิ่มจำนวนยอดของไผเปาะใน
อาหารเหลวสูตร MS ที่เติมน้ำมะพราวความเขมขน 8%
รวมกับ BAP ความเขมขน 6 mg/L และ kinetin ความ
เขมขน 0.1 mg/L โดยมีอัตราการเพิ่มจำนวนยอด 1.8
เทา ทุกๆ 13 วัน [24]
3.2 ปริมาณสารทุติยภูมิของยอดไผซางหมนในสภาพ
ปลอดเชื้อ
3.2.1 ปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด
ปริมาณสารประกอบฟนอลิคทัง้ หมดมีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติระหวางสิ่งทดลอง
โดยยอดไผซางหมนทีพ่ ฒ
ั นาในสภาพปลอดเชือ้ มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิคสูงสุด เทากับ 63.80 ± 1.31 mg
GAE/g dry extract ในขณะที่ยอดออนและใบที่เจริญ
เติบโตเต็มที่จากตนที่ปลูกในสภาพธรรมชาติมีปริมาณ
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สารประกอบฟนอลิคทั้งหมด เทากับ 48.27 ± 2.36
และ 50.38 ± 4.98 mg GAE/g dry extract ตามลำดับ
(Figure 3 A)
3.2.2 ปริมาณสารฟลาโวนอยด
ยอดไผซางหมนที่พัฒนาในสภาพปลอดเชื้อมี
ปริมาณสารฟลาโวนอยดสูงสุด เทากับ 32.18 ± 1.95
mg CE/g dry extract ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่ง
ทางสถิติกับปริมาณสารดังกลาวของยอดออน และใบ
ที่เจริญเติบโตเต็มที่จากตนที่ปลูกในสภาพธรรมชาติมี
คา เทากับ 7.63 ± 1.88 และ 11.52 ± 2.07 mg CE/g
dry extract ตามลำดับ (Figure 3 B) ซึ่งปริมาณสาร
ฟลาโวนอยดเปนไปในทิศทางเดียวกับปริมาณสารประ
กอบฟนอลิคทั้งหมด
3.2.3 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติระหวางสิ่งทดลอง โดย
ยอดไผซางหมนที่พัฒนาในสภาพปลอดเชื้อมีฤทธิ์ตาน
อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ดี ที่ สุ ด โดยมี ค า EC 50 เท า กั บ
78.87 ± 7.56 μg/mL รองลงมาคือ ใบที่เจริญเติบโตใน
สภาพธรรมชาติมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH มีคา EC50
เทากับ 115.48 ± 3.62 ในขณะทีย่ อดออนจากตนทีป่ ลูก
ในสภาพธรรมชาติมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ต่ำสุด
มีคา EC50 เทากับ 169.17 ± 11.46 μg/mL (Figure 3 C)
3.2.4 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ABTS
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ABTS ของยอดไผซาง
หมนในสภาพปลอดเชื้อเปรียบเทียบกับยอดออนและ
ใบที่เจริญเติบโตเต็มที่จากตนที่ปลูกในสภาพธรรมชาติ
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ
(Figure 3 C) โดยยอดไผซางหมนในสภาพปลอดเชื้อ
มีฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ ABTS ดีทสี่ ดุ โดยมีคา EC50 เทากับ
299.39 ± 68.93 μg/mL ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับ
ใบที่เจริญเติบโตเต็มที่จากตนที่ปลูกในสภาพธรรมชาติ
ที่มีคา EC50 เทากับ 365.13± 11.07 μg/mL ในขณะ
ที่ยอดออนในสภาพธรรมชาติมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ABTS มีฤทธิ์นอยที่สุด โดยมีคา EC50 เทากับ 1172.56
± 64.48 μg/mL
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Figure 3 A) Total phenolic content, B) total flavonoid content, C) DPPH radical scavenging activity (EC50)
and D) ABTS radical scavenging activity of D. sericeus in vitro shoot compared with in vivo shoot
and leaf.

ยอดไผ ซ างหม น ที่ พั ฒ นาในสภาพปลอดเชื้ อ
สามารถสรางและสะสมสารทุติยภูมิไดเหมือนตนแมที่
เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากเซลลพืช
มีขอมูลทางพันธุกรรมไมแตกตางกับตนที่ปลูกในสภาพ
ธรรมชาติ และยังสามารถควบคุมหนาทีต่ า งๆ รวมถึงการ
สังเคราะหสารทุติยภูมิได [11] ซึ่งผลการทดลองพบวา
ยอดไผซางหมนทีพ่ ฒ
ั นาในสภาพปลอดเชือ้ มีปริมาณสาร
ประกอบฟนอลิคและสารฟลาโวนอยดทั้งหมด รวมถึง
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS สูงกวายอด
ออนและใบที่เจริญเติบโตเต็มที่จากตนที่ปลูกในสภาพ
ธรรมชาติ สอดคลองกับพืชบางชนิดที่พัฒนาจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถผลิตสารทุติยภูมิไดในปริมาณ
ที่สูงกวาตนที่เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ เชน สาร
peroxidase ในมะรุม (Moringa oleifera Lam) [25]
สาร rosmarinic acid และ salvianolic acid B ใน

Salvia miltiorrhiza [26] เปนตน การผลิตสารทุติยภูมิ
จากพืชที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อนี้ มีขอดีกวาการ
ผลิตจากตนที่ปลูกในสภาพธรรมชาติ เชน รอบเวลาใน
ผลิตสารทุติยภูมิสั้นลง นอกจากนี้ ปริมาณสาร และ
คุณภาพที่ไดสม่ำเสมอ ไมเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิ
อากาศ และภูมปิ ระเทศ [11; 27] ดังนัน้ ยอดไผซางหมนที่
ไดจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ นีจ้ งึ เปนวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สามารถนำมาใชสกัดสารทุติยภูมิเพื่อใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเครื่องสำอางได

4. สรุป
ในการเพิ่มจำนวนยอด ควรเพาะเลี้ยงกลุมยอด
ไผซางหมนลงในอาหารเหลวสูตร MS ที่เติม BA ความ
เขมขน 2 mg/L รวมกับน้ำมะพราว 8% (v/v) และยอด
ไผซางหมนในสภาพปลอดเชื้อมีปริมาณสารประกอบ
57
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ฟนอลิคทัง้ หมด (63.80 ± 1.31 mg GAE/g dry extract)
สารฟลาโวนอยดทั้งหมด (32.18 ± 1.95 mg CE/g dry
extract) ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH (EC50 เทากับ
78.87 ± 7.56 μg/mL) และ ABTS (EC50 เทากับ 299.39
± 68.93 μg/mL) ดีกวายอดออนและใบที่เจริญเติบโต
เต็มที่ในสภาพธรรมชาติ

[8]
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