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52401202 : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คําสําคัญ : อินนูลิน / แกนตะวัน / การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ / แคลลัส 

วิกานดา โสขุมา : การผลิตอินนูลินจากแกนตะวันโดยใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลและ
เน้ือเยื่อพืช. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.บุษราภรณ งามปญญา, ผศ.ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย 
และ ดร.สุวัฒนา พฤกษะศร.ี 97 หนา.    
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตอินนูลินจากแกนตะวันโดยอาศัยการเพาะเล้ียงแคลลัส ตน 
ราก และเซลลแขวนลอยบนอาหารสูตร Murashige และ Skoog (MS) ควบคูกับการเติมสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชในสัดสวนตางๆ พบวา สวนของแผนใบและลําตนสามารถนํามาใชเปนช้ิน
พืชวัตถุดิบสําหรับชักนําแคลลัสและรากได ในขณะท่ีการชักนําใหเกิดตนน้ันสามารถชักนําไดจาก
สวนของลําตนเทาน้ัน โดยอาหารเพาะเลี้ยงสูตร MSC 1 (MS ที่เสริม BA 1 มก./ล. และ NAA 1  
มก./ล.) MSS 1 (MS ที่เสริม NAA 0.5 มก./ล. และนํ้ามะพราว 15 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร) และ 
MSR 3 (1/2MS ที่เสริม NAA 0.5 มก./ล.และ IBA 1.0 มก./ล.) สามารถชักนําใหเกิดแคลลัส ตน 
และรากไดดีที่สุด ตามลําดับ เมื่อนําแคลลัสท่ีชักนําไดมาเพาะเลี้ยงแบบเซลลแขวนลอย พบวา เซลล
แขวนลอยที่เพาะเลี้ยงในอาหารทุกสูตรมีการเจริญเพ่ิมข้ึน และจากการวิเคราะหปริมาณอินนูลินใน
รูปของนํ้าตาลนอนรีดิวซในสารสกัดท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงพืชทุกรูปแบบ พบวา แคลลัสท่ีชักนํา
จากสวนของลําตนบนอาหารสูตรท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA รวมกับ IAA ความ
เขมขน 1 มก./ล. ใหปริมาณอินนูลินสูงที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับสูตรอาหารอ่ืนและยังมีปริมาณอินนู
ลินที่สูงกวาการเพาะเล้ียงในรูปแบบอ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบโครมาโตแกรมของ HPLC ของสารสกัด
ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงในรูปแบบตางๆ กับสารสกัดจากหัวที่ปลูกในธรรมชาติ พบวา แคลลัส ตน 
ราก และเซลลแขวนลอยท่ีชักนําไดสามารถผลิตอินนูลินไดเชนเดียวกันกับหัวที่ปลูกในธรรมชาติ 
นอกจากน้ีสารสกัดที่ไดจากแคลลัสและรากท่ีชักนํายังไดแสดงคุณสมบัติความเปนพรีไบโอติกโดย
สงเสริมการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียโพรไบโอ ติกดวย  
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WIKANDA SOKHUMA : PRODUCTION OF INULIN FROM JERUSALEM 
ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) BY PLANT CELL AND TISSUE CULTURE 
TECHNIQUES. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. BUDSARAPORN NGAMPANYA, Ph.D., 
ASST. PROF. PHIMCHANOK JATURAPIREE, Dr.nat.techn. AND SUWATTANA 
PRUKSASRI, Ph.D. 97 pp. 
 
 The objective of this research was to produce inulin from Jerusalem artichoke by 
culturing calli, shoots, roots and suspended cells on Murashige and Skoog medium (MS) 
supplemented with various combinations of plant growth regulators. Leaf blade and nodal 
stem segments were able to use as explants for induction of callus and root while shoot were 
only induced from nodal stem segments. The highest induction of callus, shoot and root were 
found when explants were cultured on MSC 1 (MS supplemented with 1 mg/l BA and 1 mg/l 
NAA), MSS 1 (MS supplemented with 0.5 mg/l NAA and 15% (v/v) coconut water) and MSR 3 
medium (1/2MS supplemented with 0.5 mg/l NAA and 1 mg/l IBA) in respectively. When 
induced calli were cultured as suspended cells, the growth of plant cells in all culture media 
were increasing. The analysis of inulin contents as non-reducing sugar in extracts from all 
plant culture types showed the calli derived from nodal stem segments cultured on MS 
supplemented with 1 mg/l BA and 1 mg/l IAA gave the highest amount of inulin when 
compared with others. In addition, the amount of inulin detected in calli was also higher than 
the amount of inulin in the other type of cultures. The comparison of HPLC chromatograms of 
the extracts obtained from all plant culture types with the extract from naturally grown tuber 
indicated that induced calli, shoots, roots and suspended cells were able to produce inulin as 
same as found in tuber grown in nature. Moreover, the extracts from induced calli and roots 
also showed prebiotic properties by promoting the growth of prebiotic bacteria.  
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 วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) และสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางย่ิงของ ผศ .ดร.บุษราภรณ งามปญญา อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ไดใหความรู คําปรึกษา ขอแนะนํา พรอมทั้งตรวจทานแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ให
ถูกตองจนสําเร็จสมบูรณ และประสบผลสําเร็จไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 
ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี ผศ.ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย ดร.สินธุวัฒน 
ฤทธิธรรม และ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ  ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการในการสอบและใหคําปรึกษา 
และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ใหคําปรึกษา และขอแนะนําอันเปน
ประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร และเจาหนาท่ีภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพทุกทานท่ีใหความ
สะดวกและใหความชวยเหลือในดานเคร่ืองมือและอุปกรณในการทําวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณทุกทาน และครูอาจารยที่ไดประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูใหกับผูวิจัยท้ังในอดีตและปจจุบัน 

 ขอบคุณเพ่ือน พี่ และนองๆ ทุกคนท่ีใหความชวยเหลือและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนใน
การทําวิจัยนี้ 
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