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บทท่ี 2 

 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture) เป็นเทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่ มีประโยชน์ 
ต่อการผลิตพืชเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นขยายพันธุ์พืชหรือการปรับปรุงพันธุ์ พืช โ ดยกา ร         
น าเอาชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของพืชเช่น อวัยวะ (organ) เนื้อเยื่อ (tissue) เซลล์ (cell) มาเลี้ยง     
ในอาหารสังเคราะห์ (synthetic media) ซ่ึงประกอบไปด้วยแร่ธาตุ ไวตามิน น้ าตาล กรดอะมิโน 
และสารควบคุมการเจริญเติบโต ในสภาพที่ปลอดเชื้อจุลินทรีย์  (aseptic condition) โดยอยู่ภายใต้
สภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ควบคุม เช่น อุณหภูมิ  แสงสว่างและความชื้ นท าให้ชิ้นส่วนดังกล่า ว          
ของพืชเจริญและพัฒนาไปเป็นแบบใดแบหนึ่งเช่น เจริญเติบโตไปเป็น ยอดอ่อน เจริญไปเป็นแคลลัส 
(callus) ซ่ึงเป็นกลุ่มเซลล์ท่ีมีลักษณะคล้ายเซลล์พาเรงคิมา (parenchyma) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไปเป็น
อวัยวะต้นหรือรากแต่ก็สามารถกระตุ้นให้เป็นต้นได้ และเจริญไปเป็นเอมบริออยด์ ( embryoid)      
มีลักษณะเหมือนเอมบริโอ (embryo) ที่พัฒนามาจากไซโกตแล้วสามารถเจริญไปเป็นต้นใหม่ได้ 
นักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์ของพืชที่น ามาเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นั้นมี
ความสามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ ความสามารถของเซลเช่นนี้เรียกว่า โททิโพเทน
ซี (totipotency) ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้เองท าให้มีการน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ใน
การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมกับเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์โมเลกุลเพ่ือการตัดต่อจีนให้
ได้ต้นพืชที่มีลักษณะที่ต้องการ (กิตติศักด์ิ, 2556) 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของจันทน์ผา 
 ต้นจันทน์ผาจัดเป็นไม้กลางแจ้งที่ปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมสูง เนื่องจากวงการไม้ประดับ
นิยมจะน าต้นจันทน์ผาไปตกแต่งสวนหย่อมกันมากนั่นเองในการปลูกต้นจันทน์ผาควรปลูกในดินที่
ผสมด้วยหินหรือลูกรังให้มาก ดังนั้นในหลุมที่ขุดเตรียมไว้เพ่ือปลูกต้นจันทน์ผา จึงควรมีการ ผสมดิน
ปลูกใหม่ให้เหมาะสม ดังกล่าวเพราะถ้าหากปลูกต้นจันทน์ผาโดยวิธีกรปลูกลงในดินล้วน ๆ แล้วยอด
ของต้นจันทน์ผาที่เกิดใหม่จะลีบเล็กลงทั้งนี้เพราะต้นจันทน์ผาเป็นไม้ที่ มีรากแข็งแรงและฝังรากลึก 
ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ดังนั้น การปลูกต้นจันทน์ผาโดยใช้ส่วนผสมที่มีหินหรือลูกรังจะช่วยรากของ
จันทน์ผาแข็งแรงและทนแล้งได้ดี ดังนั้น หากปลูกต้นจันทน์ผาในดินล้วน ๆ รากของจันทน์ผาจะไม่
แข็งแรง และมีผลท าให้ยอดลีบเล็กลงได้จากเหตุผลดังกล่าวมานี้เอง เราจึงมักจะพบเห็นต้นจันทน์ผา
ในธรรมชาติขึ้นอยู่ตามภูเขาสูง ๆ หรือตามเกาะแก่งกลางทะเลที่ห่างไกลจากฝั่ง 
การขยายพันธุ์ต้นจันทน์ผา ในสมัยก่อนนิยมใช้วิธีการปักช าโดยการตัดหน่อหรือก่ิงของต้นจันทน์ผา
จากต้นเดิมแล้วน ามาปักช า ในกระบะเพาะช า หรือจะใช้วิธีการหักต้นจันทน์ผาไปเพาะช า หรือปักลง
ในแปลงปลูกโดยตรง จันทน์ผาก็สามารถจะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่แต่ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยง 
ต้องประสบปัญหาในการหาต้นพันธุ์จันทน์ผา ทั้งนี้อันเนื่องมาจากต้นจันทน์ผาที่เกิดในธรรมชาติมักจะ
เกิดขึ้นในแหล่งที่เป็นป่าอนุรักษ์หรือในที่วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ จึงท าให้ต้นพันธุ์ ต้นจันทน์
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ผา เริ่มที่จะหายากขึ้น จึงได้มีการคิดค้น การเพาะขยายพันธุ์ ต้นจันทน์ผาจากเมล็ดโดยวิธีการเพาะ
เมล็ด หรือจากวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 
จันทน์ผา  

ชื่อวิ ทยา ศา สตร์  Dracaena loureiroi Gagnep. ปั จจุบั นจั ดอยู่ ใน วงศ์หน่ อไม้ฝรั่ ง 
(ASPARAGACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย NOLINOIDEAE  

 
ลักษณะต้นจันทน์ผา  

จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง หรือเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ  1.5 -
4 เมตร (ต้นโตเต็มที่อาจมีความสูงถึง 17 เมตร) เรือนยอดเป็นรูปทรงไข่ มีเรือนยอดได้ถึง 100 ยอด 
เม่ือต้นโตขึ้นจะแผ่กว้าง ล าต้นต้ังตรง กลม มีแผลใบเป็นร่องขวางคล้ายข้อถี่ ๆ เปลือกต้นเป็นสีน้ าตาล
หรือสีน้ าตาลอมสีเทา แตกเป็นร่องตามยาว ไม่มีก่ิงก้าน ใบจะออกตามล าต้น ส่วนแก่นไม้ด้านในเป็นสี
แดง ต้นเม่ือมีอายุมากขึ้นแก่นจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดง เราจะเรียกแก่นสีแดงว่า “จันทน์แดง” 
เม่ือแก่นเป็นสีแดงเต็มต้น ต้นก็จะค่อย ๆ โทรมและตายลง พรรณไม้ชนิดนี้ มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศ
ไทย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะกล้าจากเมล็ดหรือการแยกกอ ชอบดินปนทรายหรือหินที่มีการระบายน้ า ดี 
ความชื้นปานกลาง และชอบแสงแดดเต็มวันและแสงร าไร มักพบขึ้นตามป่าภูเขาหินปูนสูง ๆ และมี
แสงแดดจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

     ภาพท่ี 2.1 ลักษณะต้นจันทน์ผา 
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ใบจันทน์ผา  

ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลับกันถี่ ๆ ที่ปลายก่ิง ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรีขอบขนาน หรือ
เป็นรูปแถบยาวแคบ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มล าต้น ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาด
กว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 45-80 เซนติเมตร เนื้อใบหนากรอบ โคนใบจะติดกับ
ล าต้นหรือโอบคลุมล าต้น ไม่มีก้านใบ และมักจะทิ้งใบเหลือเพียงยอดเป็นพุ่ม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                 

 
          ภาพท่ี 2.2 ลักษณะใบของจันทน์ผา 

 
ดอกจันทน์ผา  

ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ปลายยอด โค้งห้อยลง ออกดอกเป็นพวงใหญ่ตามซอกใบและ
ปลายยอด แต่ละช่อจะมีความยาวประมาณ 45-100 เซนติเมตร มีดอกย่อยขนาดเล็กและมีจ านวน
มากมายหลายพันดอก ดอกเป็นสีขาวนวล หรือขาวครีม หรือเขียวอมเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม ตรง
กลางดอกมีจุดสีแดงสด กลีบดอกมี 6 กลีบ ดอกมีขนาดประมาณ 0.7 -1 เซนติเมตร มีเกสรตัวผู้
จ านวน 6 ก้าน ก้านเกสรมีความกว้างเท่ากับอับเรณู ส่วนก้านเกสรตัวเมียปลายแยกเป็นพู 3 พู       
ชั้นกลีบเลี้ยงเป็นหลอด ที่ปลายกลีบแยกเป็นพูแคบ ๆ 6 พู ไม่ซ้อนกัน โดยจะออกดอกในช่ วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 

 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 2.3 ลักษณะดอกของจันทน์ผา 
 
ผลจันทน์ผา  

ออกผลเป็นช่อพวงโต ผลเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็น
พวง ผลมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ ผลอ่อนเป็นสีเขียวอมสีน้ าตาล ส่วนผลแก่เป็นสี
แดงคล้ า ภายในผลมีเมล็ดเดียว โดยผลจะแก่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 2.4 ลักษณะผลของจันทน์ผา 
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สรรพคุณจันทน์ผา 
1. แก่น มีรสขมเย็น ช่วยบ ารุงหัวใจ  
2. แก่น ที่มีเชื้อราลงจนท าให้แก่นเป็นสีแดงและมีกลิ่นหอมมีสีแดงมีรสขมและฝาดเล็กน้อย  
   ใช้ส าหรับเป็นยาเย็นดับพิษไข้ แก้ไข้ได้ทุกชนิด และจากการทดลองในสัตว์พบว่าสารสกัด  
   ด้วยน้ ามีฤทธิ์ในการลดไข้ แต่ต้องใช้ในปริมาณมากกว่ายาแอสไพริน 10 เท่า และจะออก 
   ฤทธิ์ช้ากว่ายาแอสไพรินประมาณ 3 เท่า  
3. แก่น เนื้อไม้ ช่วยแก้ไข้ แก้ไข้เพ่ือดีพิการ 
4. แก่น เนื้อไม้ ช่วยแก้ไอ แก้อาการไออันเกิดจากซางและดี 
5. เมล็ด ใช้รักษาดีซ่าน      
6. เมล็ด ช่วยแก้อาจมไม่ปกติ 
7. ทั้งต้น ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ 
8. แก่น ช่วยแก้ซาง 
9. แก่น ช่วยแก้อาการเหง่ือตก อาการกระสับกระส่าย 
10. ทั้งต้น ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน  
11. แก่น เนื้อไม้ ช่วยแก้ดีพิการ แก้น้ าดีพิการ  
12. แก่น ราก ช่วยแก้บาดแผล รักษาบาดแผล  
13. แก่น ใช้ฝนทาช่วยแก้อาการฟกบวม ฟกช้ า ฝี บวม  
14. ทั้งต้น ช่วยแก้พิษฝีที่มีอาการอักเสบและปวดบวม  
15. แก่น จันทน์ผาจัดอยู่ในต ารับยา “พิกัดเบญจโลธิกะ” ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวยาสมุนไพรที่     
     มีสรรพคุณท าให้ชื่นใจ 5 อย่าง (แก่นจันผา, แก่นจันทน์ขาว, แก่นจันทน์ชะมด, ต้น 
     เนระพูสี, ต้นมหาสะด า) ซ่ึงเป็นต ารับยาที่มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้เพ่ือดี แก้ลมวิงเวียน  
     กล่อมพิษทั้งปวง และช่วยแก้รัตตะปิตตะโรค 
16. แก่น จันทน์ผาจัดอยู่ในต ารับยา “พิกัดจันทน์ทั้งห้า” (แก่นจันผา (แก่นจันทน์แดง), แก่น 
     จันทน์ขาว, แก่นจันทนา, แก่นจันทน์เทศ, แก่นจันทน์ชะมด) ซ่ึงเป็นต ารับที่มีสรรพคุณ 
     ช่วยแก้ไข้เพ่ือโลหิตและดี ช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ า ช่วยบ ารุงตับปอดและหัวใจ  
     และช่วยแก้พยาธิบาดแผล  
17. แก่น จันทน์ผาปรากฏอยู่ในต ารับยา “มโหสถธิจันทน์” อันประกอบไปด้วยจันทน์ทั้งสอง  
     ได้แก่ จันทน์แดง (จันทน์ผา) และจันทน์ขาว ร่วมกับสมุนไพรอ่ืน ๆ อีก 13 ชนิด ซ่ึงเป็น 
     ต ารับยาที่มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ทั้งปวงที่มีอาการตัวร้อนและมีอาการอาเจียนร่วมด้วยก็ได้ 
18. แก่น จันทน์ผาปรากฏอยู่ในต ารับ “ยาจันทน์ลีลา” อันประกอบไปด้วยจันทน์แดง  

(จันทน์ผา) ร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ อีกในต ารับ ซ่ึงเป็นต ารับที่ใช้บรรเทาอาการไข้ตัว    
ร้อนและไข้เปลี่ยนฤดู  

19. แก่น จันผาปรากฏอยู่ใน “ต ารับยาเขียวหอม” ซ่ึงเป็นต ารับยาที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทา 
     อาการไข้ แก้อาการร้อนในกระหายน้ า แก้พิษสุกใส แก้พิษหัด บรรเทาอาการไข้จากหัด 
     และสุกใส  
20.นอกจากนี้จันทน์ผาหรือจันทน์แดงยังปรากฏอยู่ในต ารับยารักษากลุ่มอาการทางระบบ  
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    ไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) อันได้แก่ ต ารับยา “ยาหอมนวโกฐ” และต ารับ “ยาหอมเทพ 
    จิตร” โดยเป็นต ารับยาที่มีส่วนประกอบของจันผาร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ อีกในต ารับ  
    ซ่ึงมีสรรพคุณช่วยแก้ลมวิงเวียน แก้อาการหน้ามืดตาลาย ใจสั่น มีอาการคลื่นเหียน 
    อาเจียน และช่วยแก้ลมจุกแน่นในท้อง  
21. จันผาจัดอยู่ในต ารับ “ยาประสะจันทน์แดง” (ประกอบไปด้วยจันทน์แดง (จันทน์ผา)  
     จ านวน 32 ส่วน รากมะนาว รากมะปรางหวาน รากเหมือนคน โกฐหัวบัว จันทน์เทศ  
     ฝางเสน เปราะหอม อย่างละ 4 ส่วน ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัว 
     หลวง อย่างละ 1 ส่วน น ามาบดเป็นผงส าหรับใช้เป็นยา)  ซ่ึงต ารับยานี้มีสรรพคุณช่วย 
     แก้ไข้ตัวร้อน และช่วยแก้กระหายน้ า ส าหรับวิธีใช้ให้น าผงยาที่ได้ (ผู้ใหญ่ให้ใช้ 
     รับประทานครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ ส่วนเด็กให้ใช้ครั้งละครึ่งช้อนกาแฟ) น ามาละลายใน 
     น้ าสุกหรือน้ าดอกมะลิ ใช้ด่ืมทุก ๆ 3 ชั่วโมง 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในการชักน าให้ต้นจันทน์ผาเพ่ิมจ านวนยอดตามที่ต้องการนั้นในพืชโดยทั่วไปนิยมใช้ฮอร์โมน
ควบคุมการเจริญในของกลุ่ม Cytokinin เติมลงไปในอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ
เพ่ือเพ่ิมยอดเพ่ือให้ได้จ านวนที่ต้อง สารในกลุ่ม  Cytokinin ได้แก่ ไคนีติน     ซีเอติน และ 6 -
benzylaminopurine (BA) อีกกลุ่มหนึ่งคือไซโตไคนินที่เป็นอนุพันธ์ของ    ไดฟีนิลยูเรีย และ ไทเดีย
ซูรอน (TDZ) ไซโตไคนินซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Le et al. (1999) ที่ มีการใช้ TDZ ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกล้วยไม้ช้างกระ (Rhynchostylis gigantea) บนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 
3 μM ท าให้เกิดยอดจ านวนมากถึง 60% ถ้าใช้ร่วมกับ BA 3 μM ชักน าให้เกิดยอดจานวน 90% 
และงานวิจัยของ  Chen et al. ( 2002 ) ที่ท าการเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของต้น อ่อนรองเท้านา รี 
(Paphiopedilumsp.) บนอาหารสูตร MS ความเข้มข้นครึ่งเท่าที่ เติม TDZ 0.4 μM ร่วมกับ 2 ,4 -D 
4.52 μM พบว่าเกิดยอด   จ านวนมากถึง 80 %  ในพืชบางชนิดเช่น ช้างกระ การใช้ TDZ ร่วมกับ 
BA ท าให้เกิดยอดจ านวนมากมากกว่าการใช้ TDZ หรือ BA อย่างเดียว ในพืชบางชนิดเช่น 
Tiliacordata  ยอดที่ได้จากการใช้ TDZ ร่วมกับ BA มีความยาวกว่ายอดที่ชักนาด้วย TDZ อย่าง
เดียว (วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2552) และยังพบว่ายอดที่ได้จากการชักน าของ TDZ มีปัญหาในด้านการ
พัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้น้อย ยอดไม่ยืดตัว เช่น ยอดของ Hedychium coronarium ที่ได้จาก
การชักน าโดย TDZ ร่วมกับ NAA ยอดจะสั้น ในขณะที่ยอดที่ได้จากการชักน า ด้วย BA ร่วมกับ NAA 
จะยาวกว่า ส่วนการชักน าให้เกิดรากนั้นนิยมใช้ฮอร์โมน     ในกลุ่ม Auxin ได้แก่ 2,4-ไดคลอโรฟีนอก
ซีแอซีติก (2, 4-D), กรดอินโดล-3-แอซีติก (IAA), กรดอินโดล-3-บิวทีริก (IBA), กรด 1-แนฟทาลีนแอซี
ติก (NAA), benzylaminopurine (BAP) เป็นตัน ซ่ึงสารเหล่านี้เก่ียวข้องกับการกระตุ้นการแบ่งเซลล์
และการยืดขยายตัวของเซลล์เร่งการเติบโตของพืชทั้งในส่วนที่เป็นต้นและรากท า ให้เซลล์ขยายขนาด
ได้ง่ายและส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต (พีรเดช ทองอาไพ , 2529) จะ
เห็นได้จากงานวิจัยของ Miyagawa et al., (1986) ได้ท าการเลี้ยงปลายยอด และข้อ ของหญ้าหวาน 
โดยใช้อาหาร MS ความเข้มข้น 1 หรือครึ่งเท่า ที่เติม NAA หรือ IBA พบว่าอาหาร MS ความเข้มข้น 
1 เท่า สามารถชักน าให้เกิดรากได้มากกว่าความเข้มข้นครึ่งเท่า และอาหาร MS ความเข้มข้น 1 เท่าที่
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เติม NAA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักน า ให้เกิดรากได้ดีที่สุด และงานวิจัยของ 
Dheeranupattana et al., (2007) ที่ท าการเลี้ยงยอดในสภาพปลอดเชื้อของหญ้าหวานบนอาหาร 
MS ที่เติม BA ร่วมกับ NAA พบว่า สามารถชักนาให้เกิดยอดได้ ส่วนอาหาร MS ที่เติม NAA ความ
เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดรากได้เฉลี่ย 11 รากต่อชิ้นเนื้อเยื่อ และยังมีรายงาน
วิจัยของ ปิยะพร แสนสุข และ นุชมณี สุดดี (2547) ที่ท าการทดลองน าต้นผักชีช้างที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนและข้อมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเครา ะห์สูตร MS ที่เติม IBA ที่ระดับความ
เข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเวลา 8 สัปดาห์พบว่าอาหารทุกทรีตเม้นต์สามารถ
ชักน าให้เกิดรากได้และการทดลองของ Niphit Phinitphon and Peerasak Chaiprasart. (2008) 
ได้ท าการศึกษาการชักน าต้นอ่อนกล้วยน้ าว้ามะลิอ่องให้เกิดรากบนอาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุม
การเจริญเติบโต NAA 3 ระดับ คือ 0, 0.05 และ 0.10 ppm. ร่วมกับผงถ่าน 2 ระดับ คือ 0 และ 1 
กรัมต่อลิตร พบว่าภายหลังการเพาะเลี้ยงระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตรที่เติม NAA 0.10 
ppm. เพียงอย่างเดียวมีจ านวนรากและเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.47 ราก และ 0.91  
มิลลิเมตร ตามล าดับ เช่นเดียวกับการทดลองของสุมิตรา สุปินราช และอิศร์ สุปินราช (2557)  พบว่า 
อาหารสูตร MS ซ่ึงเติม NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความยาวรากเฉลี่ยดี
ที่สุด คือ 4.64 เซนติเมตร จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่าสารในกลุ่ม Cytokinin 
สามารถท าให้พืชที่ใช้ในการทดลองเพ่ิมจ านวนยอด และสารในกลุ่ม Auxin สามารถท าให้พืชที่ใช้ใน
การทดลองเกิดรากได้และกลายเป็นต้นสมบูรณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับชนิดของพืช ปริมาณมาณสารและ
ร ะ ยะ เว ลา ที่ ใ ช้ ใ น ก า รท ดล อง ทา งผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ นค วร น า ส า ร  ก ลุ่ ม Cytokinin คื อ  6 -
Benzylaaminopurine (BA) มาเติมลงในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อจันทน์ผาเพ่ือช่วยชักน าให้ต้นจันทน์ผา
เพ่ิมจ านวนยอดที่ความข้มข้นต่างๆ และเติมสารกลุ่ม Auxin คือ Indoleacetic acid (IAA) เติมลงใน
อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อจันทน์ผาเพ่ือให้เกิดราก และกลายเป็นต้นจันทน์ผาที่สมบูรณ์พร้อมออกปลูก 

ต้นจันทน์ผานอกจากใช้ในการประดับตกแต่งในสวนแล้วยังมีการน าส่วนต่างๆของต้นจันทน์
ผามาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์แผนไทยเนื่องจากส่วนต่างๆของต้นจันทน์ผานั้นมีฤทธิ์ทางยาเช่น 
ส่วนของล าต้นที่เกิดบาดแผลนานเข้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดง สามารถน ามาใช้เป็นส่วนประกอบใน
การปรุงน้ ายาอุทัยได้ แก่นของต้นจันทน์ผามีรสขมเย็น ช่วยบ ารุงหัวใจ ช่วยแก้ไข้ แก้ไอ แก้ แก้พิษฝีที่
มีอาการอักเสบและปวดบวมเป็นต้น จากการทดลองในสัตว์พบว่าสารสกัดด้วยน้ า มีฤทธิ์ในการลดไข้ 
แต่ต้องใช้ในปริมาณมากกว่ายาแอสไพริน 10 เท่า และจะออกฤทธิ์ช้ากว่ายาแอสไพรินประมาณ 3 
เท่า ช่วยแก้ไข้ แก้ไอ เมล็ดใช้รักษาดีซ่าน ทั้งต้นช่วยแก้อาการปวดศีรษะ รักษาโรคเลือดออกตาม
ไรฟัน ช่วยแก้บาดแผล รักษาบาดแผล แก่นใช้ฝนทาช่วยแก้อาการฟกบวม ฟกช้ า ฝี บวม ช่วยแก้พิษฝี
ที่มีอาการอักเสบและปวดบวม (เพ็ญนภา,  2549) จันผามีฤทธิ์ต้านอาการปวด การอักเสบ และช่วย
ลดไข้ในสัตว์ทดลองมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ต้านมะเร็ง ต้านเชื้อ
แบคทีเรียและมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด (เพ็ญนภา , 2549) 

จันทน์ผา เป็นไม้ป่าประเภทหนึ่งที่ เกิดขึ้นในธรรมชาติ จันทน์ผา มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง    
จันทร์แดง หรือลักจั่น จันทน์ผาจัดเป็นไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 5-7 ฟุต ล าต้นแกร่ง เปลือกนอก
ล าต้นมีลักษณะเกลี้ยงเป็นสีเทานวล ลักษณะล าต้นต้ังตรงเป็นล าคล้ายหมากใบของจันทน์ผาจะแตก
ใบเป็นช่อเฉพาะส่วนยอด แต่อาจจะมีการแตกแขนงออกจากล าต้นใหญ่ได้อีก ลักษณะใบของจันทน์
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ผาจะมีลักษณะใบเรียวยาว ใบจันทน์ผาจะสีเขียวเข้มปลายใบจะแหลมเป็นรูปหอก ริมใบเรียบเกลี้ยง 
ส่วนก้านใบจะมีลักษณะเป็นกาบหุ้มซ้อนทับอยู่รอบ ๆ ต้นขนาดของใบจะยาวประมาณ 1.5-2 ฟุต มี
ความกว้างของใบราว 4-5 เซนติเมตร ดอกของต้นจันทน์ผาจะออกดอกเป็นพวง โดยแตกออกจาก
โคนก้านใบคล้ายกับจั่นหมากด้วยเหตุนี้เอง ต้นจันทน์ผา จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลักจั่น หมายถึง
ต้นไม้ ที่ไม่ใช้ต้นหมากหรือมะพร้าวแต่สามารถออกดอกเป็นจั่นได้อย่างจั่นหมาก หรือจั่นมะพร้าว เข้า
ท านองว่าคล้ายกับการไปลักจั่นหมากหรือจั่นมะพร้าวมาออกที่ต้นของมันได้นั่นเอง  

จั่นดอกของต้นจันทน์ผาพวงหนึ่ง ๆ จะมีดอกเล็ก ๆ มากมายหลายพันดอกในแต่ดอกจะมี
กลีบสีขาวเล็ก ๆ จ านวน 6 กลีบที่บริเวณกลางดอกจะเป็นจุดสีแดงสด เม่ือดอกบานเต็มที่มีความกว้าง
ดอกประมาณ 0.8 เซนติเมตร ในจั่นดอกจั่นหนึ่ง ๆ จะใช้เวลาการบานดอกนานประมาณ 10-15 วัน 
จั่นดอกของต้นจันทน์ผา แต่ละจั่นจะห้อยเป็นพวงระย้ายาว เม่ือดอกแก่และมีการผสมติดก็จะเกิดเป็น
ผลมีลักษณะเป็นผลกลมเล็ก ๆ ขนาดเท่ากับขนาดของผลมะแว้งผลเม่ือยังอ่อนอยู่จะมีผลเป็นสีเขียว 
แต่เม่ือผลแก่สุกก็จะกลายเป็นสีแดงสดและจะกลายเป็นสีด าคล้ าเม่ือผลต้นจันทน์ผาแก่จัด ในช่วงที่ผล
ต้นจันทน์ผาเป็นสีด าคล้ าหรือแก่จัดนี้ เองเป็นช่วงที่สามารถน าไปเพาะเพ่ือขยายพันธุ์ ได้ในการ
ขยายพันธุ์ ต้นจันทน์ผาจะใช้วิธี ปักช าก็ได้ เช่น  หรือจะใช้วิธี หักต้นไปปักให้ขึ้ นเป็นต้นใหม่ไ ด้          
(เพ็ญนภา, 2549) 
 




