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5. บทคัดย่อ   

 การศึกษาลักษณะประจ าพนัธ์ุของพืชใช้วิธีการปลูกในแปลงทดลอง ลักษณะท่ีเกิดจะมาจาก

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนัธุกรรมกับสภาพแวดล้อม ซ่ึงหากถูกรบกวนด้วยปัจจยัภายนอก จะบดบังการ

แสดงออกของพนัธุกรรมท่ีแทจ้ริง การตรวจสอบพนัธุกรรมภายใตส้ภาพท่ีควบคุมปัจจยัต่างๆ ไดจ้ะท าให้

ไดข้อ้มูลพืชท่ีอยูบ่นพื้นฐานพนัธุกรรมท่ีสมบูรณ์ การใช้เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพบวา่มีศกัยภาพท่ีจะ

น ามาใช้ศึกษาลกัษณะพนัธุกรรมบางชนิดของมนัส าปะหลงัได ้ผลการทดลองในมนัส าปะหลงั พบว่ามนั

ส าปะหลังท่ีเพาะเล้ียงในสภาพเน้ือเยื่อ สามารถแสดงสีก้านใบ ลักษณะรูปทรงและการเรียงตวัของหัว 



จ านวนหัว ปริมาณแป้ง ช่วงเวลาในการเร่ิมสร้างหัว ความสามารถในการสร้างหัวของท่อนพนัธ์ุของแต่ละ

พนัธ์ุท่ีทดสอบได ้แต่ไม่สามารถวดัปริมาณไซยาไนด์ได ้เน่ืองจากมีปริมาณนอ้ยมา ท าให้ตรวจไม่พบ การ

ปรับเปล่ียนสูตรอาหารในการเพาะเล้ียง ท าใหส้ามารถศึกษาการตอบสนองต่อธาตุอาหารของพนัธ์ุต่างๆ ได ้ 

การเปรียบเทียบระหว่างพนัธ์ุ ระยอง5 ระยอง7 ระยอง9 ระยอง11 และเกษตรศาสตร์ 50 ท่ีปลูกในแปลง

ทดลองและในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่โดยการชกัน าให้เกิดรากสะสมอาหาร พบวา่ให้ผลสอดคลอ้งกนั โดย

พนัธ์ุระยอง5 มีการเจริญเติบโต และสร้างหวัไดร้วดเร็ว มีจ  านวนท่อนพนัธ์ุท่ีสร้างหวัได ้96-100 เปอร์เซ็นต ์ 

แต่ปริมาณแป้งต ่าเพียง 15 เปอร์เซ็นต ์ส่วนพนัธ์ุระยอง 9 และระยอง 11 เจริญเติบโตชา้ ปริมาณแป้งสูง (26-

27 เปอร์เซ็นต์) แต่มีจ านวนท่อนพนัธ์ุท่ีสร้างหัวได ้85-100 เปอร์เซ็นต์   พนัธ์ุ ระยอง5 ระยอง7 ระยอง9 มี

น ้ าหนักและจ านวนรากสะสมอาหารเพิ่มข้ึนเม่ือเพาะเล้ียงในอาหารสูตรขยายขนาดรากสะสมอาหาร 

ในขณะท่ีพนัธ์ุ ระยอง 11 และเกษตรศาสตร์ 50 ไม่มีการเพิ่มจ านวนท่ีเด่นชัด ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นถึง

ศกัยภาพของพนัธ์ุต่อการตอบสนองต่อธาตุอาหาร 

 

ABTRACT 

  Plant phenotypic evaluation is generally conveyed through field study, that is expression 

of genetic and environment interaction.  Unstable environment is often unavoidable thus hamper true 

phenotype.  The study of plant phenotypes under control environment should provide a more reliable 

information for evaluation of morphological and agronomic traits in germplasm.  It was found that tissue 

culture technique can be applied to study some agronomic characteristics in cassava. Color of petiole, 

storage root arrangement including shape and angle,  number of storage root, starch content, initiation date 

as well as storage root formation ability can be observed through tissue culture. However, cyanide content 

is not detectable via this technique due to the low volume.   Furthermore, the modification of culture 

medium facilitates the study of nutrient response in cassava.   Comparison of some agronomic traits of  

cassava varieties : Rayong 5 (R5), Rayong 7 (R7), Rayong 9 (R9), Rayong 11 (R11) and Kasetsart 50 

(KU50) planted in the field condition and in tissue culture showed the same trend, that R5 grew and 

formed storage root faster than others,  with 15 percent starch content and 96-100 percent storage root 

formation ability.  R9 and R11 grew slower with high starch content (2 6 -2 7  percent)  and having low 

storage root formation ability (85 -100  percent).  R5 and R9 showed higher number of storage root and  

weight when cultured in the modified medium to enhance storage root formation, while R11 and KU50     

showed no response to this culture medium.  Nutrient response can thus be investigated by this approach.    



6.  ค าน า    

           ขั้นตอนหน่ึงของการปรับปรุงพนัธ์ุมนัส าปะหลงั คือ การประเมินลกัษณะประจ าพนัธ์ุของลูกผสมท่ี

ไดโ้ดยศึกษาลกัษณะทางการเกษตรต่างๆ  ซ่ึงตอ้งทดสอบและคดัเลือกจากประชากรลูกผสมท่ีไดท้ั้งหมด

จากคู่ผสมนั้นๆ ซ่ึงเป็นขบวนการท่ีใชเ้วลา แรงงาน พื้นท่ี และงบประมาณในการตรวจสอบ หลงัจากนั้นจึง

ท าการประเมินลูกผสมท่ีไดโ้ดยการปลูกในแปลงทดสอบตามพื้นท่ีต่างๆ เพื่อศึกษาลกัษณะทางพนัธุกรรม

ของพนัธ์ุนั้น ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีได้เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนัธุกรรมกบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมกัถูกรบกวนดว้ย

ปัญหาบางอย่างเช่น โรค แมลง ความแห้งแล้ง สภาวะเครียดต่างๆ ท าให้ได้ผลท่ีแปรปรวน ได้ขอ้มูลไม่

สมบูรณ์ บดบงัการแสดงออกของพนัธุกรรมท่ีแทจ้ริง พนัธ์ุท่ีปลูกไดดี้ในสภาพแวดลอ้มหน่ึง อาจจะมีการ

ตอบสนองไม่ดีในอีกสภาพแวดล้อมหน่ึง การตรวจสอบพนัธุกรรมท่ีแทจ้ริงภายใตส้ภาพแปลงทดลองท่ี

ควบคุมปัจจยัต่างๆ ไดจ้ะท าให้ขอ้มูลพืชท่ีอยูบ่นพื้นฐานพนัธุกรรมเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ

น าไปใช้ในการสร้างแบบจ าลองพืช และการคดัเลือกพนัธ์ุในงานปรับปรุงพนัธ์ุพืชด้วย   จากการทดลอง

เบ้ืองตน้ของศุจิรัตน์ และคณะ โดยใช้วิธีของ รัชนี  (2550) พบว่าสามารถชักน าให้มนัส าปะหลงัเกิดราก

สะสมอาหารไดภ้ายในระยะเวลา 1 เดือน และยงัพบวา่พนัธ์ุต่างๆ มีระยะเวลาของการพฒันาตน้ แคลลสัและ

รากสะสมอาหาร และปริมาณหัวต่างกัน เช่นเดียวกับพฤติกรรมของพนัธ์ุนั้นท่ีพบเม่ือปลูกในสภาพไร่ 

ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะน าเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมนัส าปะหลงัมาใช้ในการศึกษาพนัธุกรรม

ของมนัส าปะหลงั โดยปราศจากการรบกวนจากสภาพแวดลอ้มท่ีควบคุมไดย้าก  

 ในปี ค.ศ. 1994  โดย Salehuzzman และคณะไดท้  าการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ของมนัส าปะหลงัสายพนัธ์ุ 

MCol22 ในอาหารสูตร MS ท่ีท่ีเติมน ้ าตาลซูโครส 80 g/l ฮอร์โมน Kinetin เข้มข้น 2 mg/l ร่วมกับ NAA 

หรือ zeatin เขม้ขน้ 2 mg/l เป็นเวลานาน 10 สัปดาห์ พบวา่มนัส าปะหลงัท่ีเพาะเล้ียงก็ยงัไม่เกิดหัวแต่มียงัมี

การสะสมแป้งท่ีล าตน้ หลงัจากนั้นในปี ค.ศ. 2007 Medina และคณะเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อของมนัส าปะหลงัใน

อาหารสูตร MS ท่ีเติมน ้ าตาล 50 g/l และ NAA เข้มข้น 0.54 µM ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.44 µM พบว่า

สามารถชักน าให้เกิดรากสะสมอาหาร (storage roots) ได้ ซ่ึงตน้มนัส าปะหลงัท่ีได้มีอวยัวะครบทุกส่วน

เหมือนกับตน้มนัส าปะหลงัท่ีท าการเพาะปลูกในแปลงทดลองทุกประการ แต่ Genotype ของรากสะสม

อาหารจะแตกต่างจากในแปลงทดลองโดยรากสะสมอาหารเจริญมาจาก segment primary ท่ีถูกกระตุน้โดย

ฮอร์โมนท่ีเติมลงในอาหาร 

 ปี ค.ศ. 2007 Fogaca และคณะ ได้ชักน าเน้ือเยื่อของมนัส าปะหลัง MBRAPA และ CENARGEN 

เพื่อใหเ้กิดการสร้างหวั (tuberization) ในอาหารอาหารเหลวสูตร MS ท่ีเติมสารกระตุน้การเจริญเติบโต BAP 

และ NAA แตกต่างกันจ านวน 5 สูตร พบว่า สูตรท่ีเติม BAP เข้มข้น 0.4 µM และ NAA เข้มข้น 1.6 µM 



ร่วมกบัน ้ าตาล 80 g/l สามารถชกัน าให้เกิดหัวไดดี้ท่ีสุด โดยเปรียบเทียบผลจากการนบัจ านวนหวั วดัความ

ยาวและศึกษารูปแบบการเกิดหวั 

 ส่วนในประเทศไทยก็มีการทดลองของ รัชนี  (2550) ท่ีท  าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมนัส าปะหลงัพนัธ์ุ

หว้ยบง 60 และ CMR23-149-56 ท่ีน ามาจากศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยศึกษาสูตรอาหาร

ในการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ท่ีเหมาะสมกบัการเพาะเล้ียงมนัส าปะหลงั ลกัษณะการเกิดราก เน้ือเยือ่ท่ีมีการสะสม

แป้งและเปรียบเทียบผลผลิตของมนัส าปะหลงัทั้งสองพนัธ์ุ ผลการทดลองพบวา่เม่ือเติมน ้ าตาลและยงัสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตมากถึงระดับหน่ึงก็สามารถชักน าให้เน้ือเยื่อสร้างรากสะสมอาหารได้ ใน

ขณะเดียวกนัส าปะหลงัพนัธ์ุหว้ยบง 60 ก็มีการสร้างรากสะสมอาหารมากกวา่พนัธ์ุ CMR23-149-56 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพของการน าเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมาใช้ในการ

ตรวจสอบลกัษณะทางพนัธุกรรมทางการเกษตรบางชนิด โดยเฉพาะการให้ผลผลิตและไซยาไนด์ส าหรับ

น าไปใชเ้ป็นเทคนิคในการคดัเลือกพนัธ์ุมนัส าปะหลงัพนัธ์ุแป้งสูง/ไซยาไนด์ต ่า  ในโครงการปรับปรุงพนัธ์ุ

มนัส าปะหลงั 

7. วธีิด าเนินการ             

พืชทีใ่ช้ในการทดลอง : ในแปลงทดลอง ปลูกมนัส าปะหลงั 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ระยอง5 (R5); ระยอง7 (R7); 

ระยอง9 (R9); ระยอง11 (R11);  และเกษตรสาสตร์50 (KU50) ในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ มีการใชม้นั

ส าปะหลงัทั้ง 5 พนัธ์ุเช่นเดียวกบัในแปลงทดลอง และมีการศึกษาพนัธ์ุอ่ืนเพิ่มเติมในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  

 1. การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือและการขยายพันธ์ุมันส าปะหลัง 

 1.1  การฟอกฆ่าเช้ือ : ฟอกฆ่าเช้ือจากช้ินส่วนของมนัส าปะหลงัพนัธ์ุท่ีตอ้งการดว้ยสาร Clorox ซ่ึงมี

ส่วนประกอบหลัก คือ sodium hypochlorite 6% w/w เร่ิมจากการล้างท าความสะอาดช้ินส่วนของมัน

ส าปะหลงัดว้ย detergent และน ้ าสะอาด 2-3 คร้ัง เพื่อก าจดัส่ิงสกปรกบางส่วนออก เช่น ดินหรือฝุ่ นท่ีติดมา 

จากนั้นน าไปแช่ 70% ethanol เป็นเวลา 5 นาที และยา้ยลง 50% Clorox ท่ีเติม Tween20 ประมาณ 2-3 หยด 

ซ่ึงช่วยลดแรงตึงผวิบนช้ินส่วนออ้ยท าให้ Clorox เขา้ท าความสะอาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท า

ในขวดปลอดเช้ือท่ีมีฝาปิดและเขยา่เร่ือยๆ เป็นเวลา 30 นาที แลว้ลา้งดว้ยน ้ากลัน่ปลอดเช้ือ 3-4 คร้ัง และซบั

น ้ าส่วนเกินออกดว้ยกระดาษซบัปลอดเช้ือ หลงัจากนั้นยา้ยลงในอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ท่ี

เติมน ้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และน าไปเพาะเล้ียงภายใตส้ภาวะท่ีมีแสง  12  ชัว่โมงต่อวนั ท่ีอุณหภูมิ  

25  องศาเซลเซียส เพื่อชกัน าใหต้าขา้งและเจริญเป็นตน้สมบูรณ์ 



  1.2  การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือตาโดยน ายอดมนัส าปะหลงัจากแปลงทดลองมาตดัเป็นท่อน ตดัใบออก

ให้หมดเพื่อความสะดวกต่อการท าความสะอาด น าไปฟอกฆ่าเช้ือ ตดัเอาเฉพาะบริเวณตามาวางบนอาหาร

แข็งสูตร MS ท่ีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (ข้อ 2) เพาะเล้ียงเป็นเวลานาน 2 เดือนเพื่อให้มัน

ส าปะหลงัเกิดเป็นตน้ท่ีสมบูรณ์ 

 1.3 การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือเพ่ือเพิ่มจ านวนต้นที่สมบูรณ์ โดยตดัเน้ือเยื่อมนัส าปะหลงัอายุ 2 เดือนใน

สภาพปลอดเช้ือ ตดัเน้ือเยื่อความยาวประมาณ 5-8 มิลลิเมตร บริเวณปลอ้งมีตาขา้ง มาเพาะเล้ียงในอาหาร

สูตร MS ดดัแปลง 

 1.4   การชักน าให้เกดิรากสะสมอาหารในสูตรอาหารทีเ่ติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 สูตร 

น าตน้มนัส าปะหลงัท่ีเจริญสมบูรณ์อายปุระมาณ 2 เดือน มาตดัเป็นท่อนขนาดประมาณ 1 น้ิว จ  านวน 

3-4 ท่อน และยา้ยท่อนพนัธ์ุลงในอาหารสูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนั (ตารางท่ี 

1) แยกการทดลองออกเป็น 2 ชุด  

  ชุดการทดลองที่ 1:  ชกัน าท่อนพนัธ์ุให้เกิดรากสะสมอาหารและขยายขนาด ในอาหาร 2 

สูตร โดยยา้ยท่อนพนัธ์ุลงในอาหารสูตร R1 เพาะเล้ียงเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ เม่ือสังเกตเห็นการเกิดรากสะสม

อาหารใหน้ าท่อนพนัธ์ุดงักล่าวยา้ยลงในอาหารสูตร R2 และเพาะเล้ียงต่อจนครบ 12 สัปดาห์  

  ชุดการทดลองที่ 2 ชกัน าท่อนพนัธ์ุให้เกิดรากสะสมอาหารในอาหารสูตร R เพาะเล้ียงเป็น

เวลา 12 สัปดาห์ ภายใตส้ภาวะท่ีมีแสง  12  ชัว่โมงต่อวนั ท่ีอุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียส  

  ท าการเก็บตวัอย่างเร่ิมจากสัปดาห์ท่ี 2 บนัทึกผลทุกสัปดาห์ หลงัจากนั้นน าไปวิเคราะห์

ปริมาณแป้ง อะมิโลส อะมิโลแพคติน และไซยาไนด ์

  Table 1.  Medium composition for storage root induction in cassava tissue culture. 

Formulation 
Hormones and chemical  ( mg/l) 

NAAb BAb casein hydrolyzate 
R a 0.5 - 300 

R1 a 1.0 - 300 
R2 a 0.1 0.2 300 

  a  MS medium with 30 g/l sucrose, pH 5.7. 
  b 1-Naphthaleneacetic acid (NAA), 6-Benzylaminopurine (BA) 



 เพาะเล้ียงมนัส าปะหลงัพนัธ์ุต่างๆ ทรีทเมนตล์ะ 20 ซ ้ า บนัทึกผลการทดลองโดยการสังเกตลกัษณะ

การเจริญและนบัจ านวนรากสะสมอาหาร น ้าหนกัรากสะสมอาหาร จ านวนใบ พื้นท่ีใบ ลกัษณะล าตน้ สีล า

ตน้ ทุกสัปดาห์เป็นเวลา 12 สัปดาห์ น าผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS 11.5 หาค่าเฉล่ีย

และจดักลุ่มเปรียบเทียบผลและบนัทึกภาพ  

 2. การปลูกในแปลงทดลอง  

ปลูกมนัส าปะหลงั 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 และ เกษตรศาสตร์ 50 ระยะ

ปลูก 1x1 เมตร ขนาดแปลง 5 เมตร x 13 เมตร ต่อ 1 พนัธ์ุ จ  านวน 3 ซ ้ า  ก าจดัวชัพืช และใส่ปุ๋ย (15-7-18) 50 

กก/ไร่ ท่ีอายุ 1-2 เดือน ดูแลแปลง ก าจดัวชัพืช และบนัทึกการเจริญเติบโต เก็บตวัอยา่งเม่ือตน้อายุ 12 เดือน 

โดยเก็บ 3 ตน้ / พนัธ์ุ  นับจ านวนใบ วดัพื้นท่ีใบ นับจ านวนราก หัว ชั่งน ้ าหนักหัวทั้งหมดต่อตน้ บนัทึก

จ านวนขอ้ 

  2.1 การหาปริมาณแป้งในรากสะสมอาหารมันส าปะหลงัโดยการช่ังน า้หนัก 

             การหาปริมาณแป้งในรากสะสมอาหารมนัส าปะหลงัโดยการชั่งน ้ าหนักด้วยเคร่ืองชั่ง Reimann 

scale เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองทางชีวเคมี (Anthrone method) จากทฤษฎีท่ีกล่าวว่า ค่าความ

ถ่วงจ าเพาะ เป็นอตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมวลของวตัถุ และมวลของน ้ า ดงันั้นจึงสามารถวดัหรือชั่ง

น ้าหนกัของวสัดุในน ้า และน ้าหนกัของวตัถุในอากาศ เพื่อน ามาค านวณตามสูตร  

ความถ่วงจ าเพาะ = Wa / (Wa – Ww) 

เม่ือ Wa หมายถึงน ้าหนกัในอากาศ (กรัม), Ww หมายถึงน ้าหนกัในน ้า (กรัม), Wa - Ww หมายถึงน ้าหนกัท่ี
หายไปในน ้า หรือ หมายถึง น ้าหนกัของน ้า ท่ีปริมาตรเท่ากนันัน่เอง 

ตัวอย่าง :  รากสะสมอาหารพนัธ์ุระยอง 5 ชัง่น ้าหนกัในอากาศไดเ้ท่ากบั 2500 กรัม น ้าหนกัในน ้าไดเ้ท่ากบั 
340 กรัม  ดงันั้นความถ่วงจ าเพาะ คือ 1.1574 ไดจ้าก 340/(2500 – 340)  เปอร์เซนตแ์ป้งท่ีไดจ้ากการเทียบ
ตาราง Reimann scale คือ  30.6 เปอร์เซ็นต ์

 2.2 การวดัปริมาณแป้งโดยใช้ Anthrone reagent 

 น าตวัอย่างหัวมนัส าปะหลงัท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 0.03 g บดให้ละเอียดในหลอดทดลอง

ขนาด 1.5 ml เติมน ้ ากลัน่ปริมาตร 500 ul คนให้เขา้กนั เติม perchloric ปริมาตร 650 ul ผสมให้เขา้กนั ดูด

สารละลายขอ้ท่ีได้ปริมาตร 200 ul ใส่หลอดใหม่เติมสารละลาย Anthrone (anthrone หนัก 0.05 g/sulfuric 

acid ปริมาตร 100 ml) ปริมาตร 1.8 ml เขย่าให้เข้ากัน บ่มท่ีอุณหภูมิ 120 0C นาน 12 นาที ทิ้งไวใ้ห้เย็น



ประมาณ 5 นาที แล้วน าไปวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 630 nm สร้างกราฟมาตรฐานโดยใช้

สารละลายกลูโคลสท่ีความเขม้ขน้ 0.05 0.1 0.15 และ 0.2 mg/ml ตามล าดบั 

 2.3 การวดัอะไมโลสและอะไมโลเพคติน  

  สร้างกราฟมาตรฐานของปริมาณอะมิโลส อะมิโลแพคตินโดย: ชั่งอะมิโลส  อะมิโลแพคติน 

ประมาณ 0.03 กรัม ใส่ในหลอดทดลอง ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมน ้ ากลั่น 9.5 มิลลิลิตร จากนั้ น vortex 

ตวัอยา่งให้กระจาย บ่มสารละลายท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เติมโซเดียมไฮดรอกไซด ์

(NaOH) เข้มข้น 10 นอร์มอล ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เติมน ้ ากลั่นจนได้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร แล้ว vortex 

ตวัอยา่งให้เขา้กนัสม ่าเสมอ ดูดสารละลายอะมิโลสท่ีไดเ้ตรียมไวเ้ป็นตวัเปรียบเทียบปริมาณอะมิโลสในระ

ดบัต่าง ๆ กนั โดยเติมสารละลายอะมิโลสปริมาตร 50, 100, 150, 200 และ 250 ไมโครลิตรตามล าดบั ลงใน

หลอดใหม่ท่ีประกอบดว้ย 0.2% I2 ท่ีละลายใน 85% DMSO ปริมาตร 0.05 มิลลิลิตรและกรดไฮโดรคลอริก 

เข้มข้น  37% ปริมาตร 0.2 มิลลิ ลิตร ปรับปริมาตรได้ 10 มิลลิ ลิตร  แล้ว vortex ผสมให้ เข้ากัน  ดูด

สารละลายอะมิโลเพคตินท่ีไดเ้ตรียมไวเ้ป็นตวัเปรียบเทียบปริมาณอะมิโลแพคตินในระดบัต่าง ๆ กนั โดย

เติมสารละลายอะมิโลแพคตินปริมาตร 200, 266.67, 333.33, 400 และ 466.67 ไมโครลิตร ตามล าดบั ลงไป

ในสารละลายหลอดใหม่ท่ีประกอบด้วยน ้ ากลัน่ปริมาตร 7 มิลลิลิตร โซเดียมฟอสเฟตบฟัเฟอร์ (Na3PO4) 

เขม้ขน้ 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 0.92 มิลลิลิตร และกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เขม้ขน้ 37% ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร 

ปรับปริมาตรได ้10 มิลลิลิตร แลว้ vortex ผสมให้เขา้กนั จะท าให้ได้สารละลายมาตรฐานเปรียบเทียบท่ีมี

ปริมาณอะมิโลแพคติน 60, 80, 100, 120 และ 140 ไมโครกรัม/ไมโครลิตร ตามล าดับ  ดูดส่วนใสของ

สารละลายอะมิโลสและอะมิโลแพคตินท่ีไดเ้ตรียมไวเ้ป็นตวัเปรียบเทียบปริมาณอะมิโลสกบัอะมิโลแพคติน

ในระดบัต่าง ๆ กนั โดยเติมสารละลายอะมิโลสปริมาตร50, 100, 150, 200 และ 250 ไมโครลิตร ตามล าดบั 

และสารละลายอะมิโลแพคตินปริมาตร200, 266.67, 333.33, 400 และ 466.67 ไมโครลิตร ตามล าดบั ลงไป

ในสารละลายหลอดใหม่ เติมไอโอดีน (I2) เขม้ขน้ 0.2% ท่ีละลายใน 85% DMSO ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรและ

กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เขม้ขน้ 37% ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรได ้10 มิลลิลิตร แลว้ vortex ผสม

ให้เขา้กนั จะท าให้ไดส้ารละลายมาตรฐานเปรียบเทียบท่ีมีปริมาณอะมิโลสผสมกบัอะมิโลแพคติน 15+60, 

30+80, 45+100, 60+120 และ 75+140 ไมโครกรัม/ไมโครลิตร ตามล าดบั วดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 

680, 630, 600, 560, 545 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง spectrophotometer 

 2.4 วิเคราะห์ปริมาณอะมิโลสและอะมิโลแพคตินในตัวอย่างต่างๆ โดย :  น าตวัอยา่งสด 0.5 กรัมมา

บดใหล้ะเอียดในหลอดขนาด 15 มิลลิตร เติมน ้ ากลัน่ปริมาตร 2 มิลลิลิตร จากนั้น vortex ตวัอยา่งให้กระจาย 

เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 10 นอร์มอล ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แล้ว vortex ตัวอย่างให้



สม ่าเสมอ เติมน ้ ากลัน่จนไดป้ริมาตร 10 มิลลิลิตร แล้ว vortex ตวัอย่างให้เขา้กนัสม ่าเสมอ ดูดสารละลาย

ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร เติมในสารละลายหลอดใหม่ท่ีประกอบดว้ยน ้ ากลัน่ปริมาตร 7 มิลลิลิตร 0.2% I2 ท่ี

ละลายใน 85% DMSO ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรและกรดไฮโดรคลอริก เขม้ขน้ 37% ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 

ปรับปริมาตรได ้10 มิลลิลิตร แลว้ vortex ผสมให้เขา้กนั วดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 680, 630, 600, 

560, 545 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง spectrophotometer 

 2.5 การวัดปริมาณไซยาไนด์อิสระ โดยเก็บตวัอย่างรากสะสมอาหาร น ามาลา้งน ้ าให้สะอาด ลอก

เปลือกออก น าส่วนของเน้ือชัง่น ้ าหนกัตวัอยา่ง 0.5 กรัม หัน่ให้ละเอียด เติมลงใน extraction medium (0.1 M 

phosphoric acid, 25 % ethanol (v/v)) 1 มล. ผสมให้เขา้กนั นาไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 50๐C โดยใช้เวลาในการบ่ม 

1 ชัว่โมง จากนั้นน าตวัอย่างไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ช้ินส่วน

ของตวัอยา่งตกตะกอน ดูดสารละลายส่วนใส (supernatant) ท่ีสกดัได ้0.1 มล. ลงในหลอดทดลองฝาเกลียว 

เติม phosphate buffer pH 4.0 ปริมาตร 3.9 มล. ผสมให้เขา้กนั เติม 0.05 % (w/v) choramine-T 0.2 มล. ผสม

ให้เขา้กนั น าไปแช่ในน ้ าแข็งเป็นเวลา 5 นาที  จากนั้นน ามาเติมสารละลาย Pyridine/pyrazoline 0.8 มล. (0.1 

% bispyrazolone และ  0.5 % 3-methyl-1-phenol-5-pyrazolone ใน  pyridine (w/v)) ผสมให้ เข้ากัน  บ่ม ท่ี

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 90 นาที สารจะเกิดปฏิกิริยาจากสีชมพูเป็นสีน ้ าเงินฟ้า น าผลผลิตท่ีได้ไปวดัค่าการ

ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 620 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง spectrophotometer สร้างกราฟมาตรฐานโดย เตรียม

สารละลายโพแทสเซียมไซยาไนด์ (250 มก.ต่อ มล. ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.2 โมลาร์) น ามา

เจือจางใน phosphate buffer pH 6.0 ให้ได้ความเข้มข้นระหว่าง 0.25 ถึง 2.5 มก.ต่อมล. ของสารละลาย

โพแทสเซียมไซยาไนด์ (เทียบเท่ากบั 0.1-1.0 มก.ไซยาไนด์) แลว้ดูดแต่ละความเขม้ขน้ท่ีเตรียม 0.1 มล. ลง

ในหลอดทดลอง เติมสารละลายบฟัเฟอร์ pH 4.0 ผสมให้เขา้กนั แลว้ด าเนินการวดัปริมาณไซยาไนด์อิสระ

ตามวธีิท่ีก าหนด 

เวลาและสถานท่ี  เร่ิมตน้ 2554 ส้ินสุด 2558 ด าเนินการท่ี  :  ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น 
 

8.  ผลการทดลองและวจิารณ์   
 การทดลองในสภาพแปลงด าเนินการโดยปลูกมนัส าปะหลงัจ านวน 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่  พนัธ์ุระยอง 5 
(R5) ระยอง 7 (R7) ระยอง 9 (R9) ระยอง 11 (R11)  และ เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) ในศูนยว์จิยัพืชไร่
ขอนแก่น มีการทดลองซ ้ า 2 ปี ในแปลงทดลองเดิม ไดแ้ก่  มิ.ย. 54 – พ.ค. 55 และ ก.ค. 55 – มิ.ย. 56  ท่ี
ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ศึกษาการเจริญเติบโตบางลกัษณะ เช่น จ านวนและน ้าหนกัหวั ปริมาณแป้ง และ
พื้นท่ีใบ เช่นกนักบัการทดลองดว้ยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  

1. ผลการทดลองในสภาพแปลงทดลอง  



การทดลองในสภาพแปลงทดลองท่ีศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น พบวา่มีปัญหาเร่ืองของสภาพของดิน 
ความลาดชนัของพื้นท่ี โรคแมลง และแลง้จดั ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งสองปีท่ีทดสอบ ผลจากการ
ทดลองในปี 2555/2556 มีดงัน้ี 

 1.1 น ้ าหนักแห้งทั้งหมด ศึกษาโดยการชัง่น ้ าหนักสดของใบ ตน้ และหัวของมนัส าปะหลงัท่ีอายุ
ตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือนหลงัปลูก มาตากแดด 2 วนั จากนั้นน ามาอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
48 ชัว่โมง ค านวณหาน ้าหนกัแหง้ของใบ ตน้ และหวั 

จากการศึกษาน ้าหนกัแหง้ของตน้มนัส าปะหลงัเพื่อพิจาณาความสามารถในการเจริญเติบโตของมนั
ส าปะหลงัแต่ละพนัธ์ุ (ภาพท่ี 1) พบวา่มนัส าปะหลงัทุกพนัธ์ุมีทิศทางการเพิ่มข้ึนของน ้าหนกัแหง้ไปในทาง
เดียวกนั คือ น ้ าหนกัค่อยๆ เพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วงเดือนกนัยายน 2555 – เดือนมกราคม 2556 และพบช่วง
การเจริญสูงสุดในเดือนธันวาคม 2555 - กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 มีน ้ าหนกัแห้ง
รวมของตน้มากท่ีสุดในเดือนมกราคม 2556 และลดลงทุกๆเดือนจนถึงเดือนเมษายน 2556 รองลงมาไดแ้ก่
มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 มีน ้ าหนกัแห้งรวมของตน้มากท่ีสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 รองลงมาไดแ้ก่มนั
ส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 9 ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50 ตามล าดบั จนกระทัง่ถึงเดือนท่ี 12 มนัส าปะหลงั
เกือบทุกพนัธ์ุ ยกเวน้เกษตรศาสตร์ 50 มีแนวโนม้ของน ้าหนกัแหง้เพิ่มข้ึน  

 

1.2 พืน้ทีใ่บเม่ืออายุ 12 เดือน จากการศึกษาพื้นท่ีใบของมนัส าปะหลงัเพื่อพิจาณาความสามารถใน
การเจริญเติบโตของแต่ละพนัธ์ุ (ภาพท่ี 2) พบวา่มนัส าปะหลงัในแปลงทดลองแต่ละพนัธ์ุมีทิศทางการ
เพิ่มข้ึนและลดลงของพื้นท่ีใบไปดงัน้ี คือ พนัธ์ุระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50 มีพื้นท่ีใบสูงสุดในเดือน
พฤศจิกายน 2555 และมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ ถึงเดือนมีนาคม 2556 นอกจากน้ีพนัธ์ุระยอง  7 ระยอง 9 และ
ระยอง 11 มีพื้นท่ีใบสูงสุดในเดือนกนัยายน 2555 และหลงัจากนั้นพื้นท่ีใบก็มีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆในทุกๆ
เดือนเช่นกนั จากนั้นจากเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฏาคมทุกพนัธ์ุมีพื้นท่ีใบเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

Figure 1.  Average total dry weight (g) of cassava 

var. R5, R7, R9, R11 and KU50 planted in field 

condition age 2-12 months old  ( September  2012 

– July 2013).  R5 and  KU50 revealed highest and 

lowest total dry weight at 12 months old plant. 



 

 

1.3 จ านวนรากสะสมอาหาร  จากการศึกษาผลผลิตรากสะสมอาหาร พบวา่มนัส าปะหลงัทั้ง 5 พนัธ์ุ

มีจ านวนรากสะสมอาหารน้อยท่ีสุดในเดือนท่ี 2 (เดือนกันยายน 2555) และเพิ่มข้ึนในเดือนท่ี 3 (เดือน

ตุลาคม 2555) โดยพนัธ์ุระยอง 9 มีจ  านวนรากสะสมอาหารมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ระยอง 7 ระยอง 11 

ระยอง 5 และ และเกษตรศาสตร์ 50 ตามล าดับ หลงัจากนั้นไปจนถึงท่ี 9 (เดือนเมษายน 2556) พบว่ามนั

ส าปะหลังทั้ ง 5 พันธ์ุ มีจ  านวนรากสะสมอาหารเฉล่ียค่อนข้างคงท่ีประมาณ 7-13 หัว จากนั้ นเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคมมีการเพิ่มข้ึนและลดลงของรากสะสมอาหารไม่เป็นล าดบั เน่ืองจากเป็นเก็บผล

จากกลุ่มตน้ใหม่ (ภาพท่ี 3) 

  

1.4  เปอร์เซนต์แป้งในรากสะสมอาหารเม่ืออายุ 12 เดือนวเิคราะห์ด้วยวธีิ Riemann scale จาก
การศึกษาปริมาณแป้งในรากสะสมอาหารจากแปลงทดลองพนัธ์ุระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9  ระยอง 11 และ
เกษตรศาสตร์ 50 ท่ีระยะเวลาการปลูก  9 เดือน พบวา่พนัธ์ุระยอง 9 มีปริมาณแป้งในรากสะสมอาหาร
มากกวา่ทั้ง 4 พนัธ์ุ (ทุกเดือน) และมีปริมาณแป้งเพิ่มข้ึนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 – เดือนกุมภาพนัธ์ 
2556 จากนั้นปริมาณแป้งจะเร่ิมลดลงไปจนถึงเดือนท่ี 9 (เมษายน 2556) ปริมาณแป้งสะสมรองลงมาไดแ้ก่ 
พนัธ์ระยอง 11 ระยอง 7 เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 5 ตามล าดบั จากเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
เปอร์เซ็นตแ์ป้งลดลงในทุกๆพนัธ์ุ จากนั้นถึงเดือนกรกฏาคมเปอร์เซ็นตแ์ป้งค่อยๆเพิ่มข้ึน(ภาพท่ี 4) 

Figure 2.  Average leaf area (cm2 )  of cassava 

var. R5, R7, R9, R11 and KU50 planted in field 

condition age 2-12 months old  ( September  2012 

– July 2013).  KU50 and  R5  revealed highest and 

lowest leaf  area at 12 months old plant. 

 

Figure 3.  Average number of storage root (root)  

of cassava var. R5, R7, R9, R11 and KU50 planted 

in field condition age 2-12 months old  

( September  2012 – July 2013).  R5 and R9  

revealed highest and  KU50 and R7 showed 

lowest root number  at 12 months old plant. 



 

1.5  เปอร์เซนต์แป้งในรากสะสมอาหารเม่ืออายุ 12 เดือนวิเคราะห์ด้วย Anthrone Reagent พบว่า 

จากการศึกษาปริมาณแป้งในรากสะสมอาหารดว้ยวิธีทางชีวเคมี พบว่าปริมาณแป้งของมนัส าปะหลงัทั้ง 5 

พนัธ์ุมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนจากเดือนกนัยายน – เดือนธนัวาคม 2555 ยกเวน้พนัธ์ุระยอง 5 มีปริมาณแป้งลดลง

เดือนธนัวาคม และหลงัจากนั้นปริมาณแป้งของมนัส าปะหลงัทั้ง 5 พนัธ์ุจะมีปริมาณลดลงเร่ือยๆ จนถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ 2556 และเพิ่มมากข้ึนอีกคร้ังในเดือนมีนาคม 2556 และลดปริมาณแป้งลงอีกคร้ังในเดือนต่อมา 

(เดือนเมษายน 2556) 

 

 

1.6 ปริมาณอะไมโลสและอะไมโลเพคติน พบว่าปริมาณอะไมโลสของมนัส าปะหลงัทั้ง 5 พนัธ์ุมี

ปริมาณเพิ่มมากข้ึนตั้งแต่เดือนท่ี 2-5 (เดือนกนัยายน 2555-เดือนธันวาคม 2555) และทุกพนัธ์ุมีปริมาณอะ

ไมโลสสูงสุดในเดือนธันวาคม 2555 หลงัจากนั้นทุกพนัธ์ุมีปริมาณอะไมโลสลดลงจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

2556 และเพิ่มข้ึนอีกคร้ังไปจนถึงเดือนท่ี 9 (เดือนเมษายน 2556) ยกเวน้พนัธ์ุระยอง 5 ท่ีมีปริมาณอะไมโล

สลดลงในเดือนเมษายน 2556 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ามนัส าปะหลงัทั้ง 5 พนัธ์ุมีปริมาณอะไมโลสเพิ่มข้ึน

และลดลงไปในทิศทางเดียวเป็นส่วนใหญ่ (ภาพท่ี 6)  และจากการศึกษาการวดัปริมาณอะไมโลเพคติน

ไมโลสของมันส าปะหลังทั้ ง 5 พันธ์ุ (ภาพท่ี 7) ปรากฏว่าปริมาณอะไมโลเพคตินมีผลแปรผกผนักับ

ปริมาณอะไมโลส เช่น ในทุกๆพนัธ์ุมีปริมาณอะไมโลสสูงสุดในเดือนธนัวาคม 2555 แต่ในทางกลบักนัจะมี

ปริมาณอะไมโลเพคตินนอ้ยสุดในเดือนน้ี 

Figure 4.  Starch content (percent)  in storage root 

estimated by Rieman scale of cassava var. R5, R7, 

R9, R11 and KU50 planted in field condition age 

2-12 months old  ( September  2012 – July 2013).  

R11 and KU50 revealed highest and  lowest 

content at 12 months old plant. 

Figure 5.  Starch content (percent)  in storage root 

estimated by Anthrone reagent  of cassava var. R5, 

R7, R9, R11 and KU50 planted in field condition 

age 2-12 months old  ( September  2012 – July 

2013).  R5, R11, R9 revealed highest and KU50 

showed  lowest content at 12 months old plant. 



 

 

1.7  ปริมาณไซยาไนด์อิสระในรากสะสมอาหาร :  พบวา่พนัธ์ุ KU50 มีปริมาณไซยาไนด์อิสระเฉล่ีย

สูงสุด คือ 108.53 ug/g น ้ าหนักสด ผลดงักล่าวมีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัมนัส าปะหลงั

พนัธ์ุ อ่ืน คือ ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11  ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50 มีปริมาณไซยาไนด์อิสระเฉล่ีย 

เท่ากบั 106.42, 100.02, 92.99 และ 89.41 ug/g น ้าหนกัสด ตามล าดบั (ภาพท่ี 8) 

 

 

 

  

 

Figure 8.  Free cyanide content in storage root (ug/g fresh weight) of cassava var. R5, R7, R9, R11 and KU50 

planted in field condition at 12 months old plant. 

  2. ผลการทดลองในสภาพเน้ือเย่ือ : มีการทดสอบในหลากหลายพนัธ์ุ 

2.1.  การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือตา จากการน าเน้ือเยื่อตาของมนัส าปะหลงัจากแปลงทดลองมาเพาะเล้ียง

บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต บนัทึกการเปล่ียนแปลงของตาและการ

แตกยอด พบวา่พนัธ์ุท่ีมีการเจริญของตามากไดแ้ก่ ระยอง 7 ระยอง 5 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 (KU 

Figure 6.   Amylose content (percent)  of cassava 

var. R5, R7, R9, R11 and KU50 planted in field 

condition age 2-12 months old  ( September  2012 – 

July 2013).  KU50 and R9 revealed highest and 

lowest content at 12 months old plant. 

 

Figure 6.   Amylopectin content (percent)  of cassava 

var. R5, R7, R9, R11 and KU50 planted in field 

condition age 2-12 months old  ( September  2012 – 

July 2013).  R9 and KU50  revealed  highest and  

lowest content at 12 months old plant. 

 



50) ซ่ึงมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารเจริญของตาอยูท่ี่ 75, 70, 70 และ 70 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ส่วนพนัธ์ุท่ีมีการเจริญ

ของตาน้อย ได้แก่ เวียดนาม และห้านาที ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์การเจริญของตาเพียง 45 และ 50 เปอร์เซ็นต ์

ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) เม่ือบนัทึกการเจริญเติบโตหลงัจากเพาะเล้ียงโดยวดัความสูงของตน้และนบัจ านวน

รากเป็นเวลานาน 90 วนัพบวา่การเจริญเติบโตของตน้มนัส าปะหลงัสามารถเจริญไดไ้ม่แตกต่างกนัทางสถิติ    

(ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 9)  

Table 2.  Growth of cassava in tissue culture condition at 90 days cultivation.  

Variety/line Bud sprouting  (%) Shoot length (cm)±SD Average number of 
root  

R5 70 9.26±2.14a 2.90±0.578bfik 
R2 60 8.83±1.93ac 3.00±0.67b 
R7 75 8.48±2.23ad 2.50±0.53acdhjk 
R72 70 7.69±0.76bcde 2.80±0.42bfij 
R60 55 7.32±0.84bdf 2.60±0.70bfghi 
R9 60 7.78±1.15bcdg 2.30±0.48acdgj 
HB60 65 7.29±0.63bh 2.50±0.53acdfhj 
5 natee 50 7.46±1.01bdi 2.50±0.53acdi 
Thongkao 40 8.10±0.97aefghi 3.00±0.67b 
Vietnam 45 7.16±0.95bj 2.60±0.52bd 

(KKFCRC row5 condo) 
R56P20XR8P28 

65 7.48±1.12bdk 2.60±0.52bcfg 

(KKFCRC row 11) 4AV1R5P40 60 8.03±0.90bcdl 2.10±0.58ae 
R11 65 7.30±0.87bdf 2.50±0.53acdi 
KU50 70 7.66±0.86bcde 2.50±0.53acdi 
* Means followed by the same alphabet in the same column are not significantly different by 

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) at 95%. 

 



 

Figure 9. Comparison of average root length and number of roots in tissue culture condition germinated 

from bud after 90 days of cultivation.  

จากการสังเกตการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อตามนัส าปะหลงัแต่จะพนัธ์ุพบวา่ในช่วงอายุ 2 สัปดาห์

แรกเน้ือเยื่อท่ีมีรงควตัถุสีเขม้ เช่น สีแดง ม่วง และสีเขียวเขม้ จะมีการปล่อยรงควตัถุและน ้ ายางออกมาก่อน

ท าให้การเจริญของตาช้ากว่าตวัอย่างช้ินอ่ืนๆ เช่น พนัธ์ห้านาทีท่ีมีรงควตัถุสีแดงจึงมีอตัราการงอกของตา

น้อย ดงัตารางท่ี1 ดงันั้นการเลือกเน้ือเยื่อตาของมนัส าปะหลงัท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อควรเป็น

บริเวณท่ีอยู่ใกล้เน้ือเยื่อเจริญบริเวณยอดท่ีมีรงควตัถุและน ้ ายางน้อย เม่ือน าเน้ือเยื่อตาไปวางบนอาหาร

เพาะเล้ียงแลว้หลงัจากนั้นจะบวมข้ึนมีการแตกใบและยอดออกมาตามล าดบั (ภาพท่ี  10) เม่ือเปรียบเทียบ

การเจริญของเน้ือเยื่อบริเวณตาของมนัส าปะหลงัท่ีน ามาเพาะเล้ียงจากแปลงทดลองเม่ืออาย ุ2 เดือนพบวา่มนั

ส าปะหลังท่ีมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดคือ R72 > R7 > R5, R9, R2, HB60 > 5 นาที และมันลูกผสมอ่ืนๆ 

ตามล าดบั แต่พนัธ์ุท่ีมีการเจริญของตา และสามารถขยายจ านวนตน้ไดม้ากท่ีสุดคือ R7  
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Figure 10.  Growth of cassava var. Rayong 72 from bud cultured in MS medium at 0, 2, 4 and 8 weeks.    

การทดลองน้ีสามารถน าไปใช้ในการเก็บรักษาพันธุกรรมมันส าปะหลังในสภาพปลอดเช้ือท่ี

ประหยดัท่ีสุดเน่ืองจากไม่ตอ้งเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ดงัผลการทดลองของ Barrueto et al. (2008)  

ท่ีเก็บเช้ือพนัธุกรรมมนัส าปะหลงัในอาหารสูตร SP ท่ีเติม ABA (Abscisic acid)  เขม้ขน้ 20 และ 30 ไมโคร

โมลาร์ 

2.2 การชักน าให้เกิดต้นที่สมบูรณ์ จากการน าเน้ือเยื่อมนัส าปะหลงัท่ีอยู่ในสภาพปลอดเช้ือตดัเอา

บริเวณขอ้ท่ีประกอบดว้ยตาขา้ง (axillary buds) มีความยาว 5-8 มิลลิเมตร มาเพาะเล้ียงเพื่อชกัน าใหเ้กิดตน้ท่ี

สมบูรณ์ (nodal explants) เป็นเวลานาน 60 วนัพบวา่มีการงอกของรากมนัส าปะหลงัข้ึนก่อนบริเวณรอยตดั

ในสัปดาห์แรก จากนั้นจะมีการเจริญของเน้ือเยื่อตาขา้ง มีการแตกใบและยอดซ่ึงการประเมินลกัษณะทาง

พฤกษศาสตร์ไดแ้ก่ การศึกษาลกัษณะใบ ล าตน้ ของมนัส าปะหลงั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีใบ

สีเขียวเขม้ไดแ้ก่ ระยอง 2 ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 60  กลุ่มใบสีเขียวอ่อนไดแ้ก่ ระยอง 7 ระยอง 9 (ตาราง

ท่ี 3 และภาพท่ี 11 )  

Table 3.  Some morphological characteristics of cassava growing in tissue culture condition.   

Variety / lines  Shoot color Leaf color Petiole color 
Rayong 5 Green  Light green Green / red 
Rayong 2  Green Dark green Green 
Rayong 7  Light green Light green Light green 

Rayong 72  Dark green Dark green Green 
Rayong 60  Green Dark green Green 
Rayong 9  Light green Light green Light green 

Hui Bong 60  Dark green Green Green 
Hanatee  Green Green Green / red 

Thong Khao  Dark green Dark green Dark green 
Vietnam  Green Green Green 

(Row 5 condo) R56P20XR8P28 Dark green Dark green Dark green 
(Row 11 ) 11 4AV1R5P40 Green Green Green 

Rayong 11 Green Green Green 
KU50 Green Green Green 

 

 



 

เม่ือน าตน้ท่ีสมบูรณ์มาวดัพื้นท่ีใบซ่ึงตวัอย่างท่ีใช้มีอายุประมาณ 3-4 เดือนโดยเก็บตวัอย่างใบท่ี 1-10 

นบัจากยอดจ านวนพนัธ์ุละ 10 ซ ้ า (ตน้) ซ ้ าละ 10 ใบ พบวา่พื้นท่ีใบเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

โดยท่ีพนัธ์ุ 5 นาทีมีพื้นท่ีใบเฉล่ียมากท่ีสุด (4.88±1.08cm2) (ภาพท่ี 12 และตารางท่ี 4) นอกจากน้ีใบมัน

ส าปะหลงัท่ีพบไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ประมาณ 90% มีจ านวนแฉกใบ 1-3 แฉก  

 

 

 

 

 

 Table 4.   Growth of  cassava in tissue culture condition at 60 days cultivation.  

 

 

 

 

* Different alphabets in column indicated significant differences at 95% 

Variety/line Average leaf area 
(cm2)±SD 

Average root number 
(root)±SD 

Average branching 
(branch)±SD 

Rayong 2 2.72±0.41a 5.0±1.05a 2.5±0.71a 
Rayong 5 3.57±0.73bd 8.0±3.16bc 1.1±0.88b 
Rayong 7 2.95±0.54ad 4.2±1.62a 2.4±0.52a 
Rayong 9 2.49±0.76a 4.1±1.73a 1.1±0.88b 
Rayong 60 2.54±0.21a 3.1±0.88b 2.6±0.52a 
Rayong 72 3.04±0.70ade 4.1±0.99a 2.3±0.48a 

Hanatee 4.88±1.08c 5.0±1.56a 1.0±0.82b 
Hui bong B 60 3.68±1.01be 3.8±1.14a 0.9±1.10b 

(Row 5 Condo)  56P20XR8P28 3.45±0.73bd 6.0±1.56a 0.9±0.74b 

Vietnam 3.95±0.66b 8.2±2.20c 0.3±0.48b 
(Row 11)  4AV1R5P40 3.63±1.09be 3.8±1.03a 0.4±0.70b 

Figure 11.  Comparison of petiole 

color of cassava var. Rayong 5 

growing in field condition (left) and 

in tissue culture mediu (right). 

Figure 12.  Leaf of cassava var. Rayong 7 collected at 60 

days after growing in tissue culture condition.  

Calculation of leaf area was done by imposing sample 

with standard area (drawing blocks).  Picture was taken 

by Gel Documentation (Vilber Lourmat (France).  



จากขอ้มูลดงักล่าวมนัส าปะหลงัท่ีมีการเจริญของตน้ดีในสภาพปลอดเช้ือคือระยอง 72 และระยอง 5 

เน่ืองจากมีล าตน้สูง มีขนาดใหญ่ และจ านวนการแตกก่ิงมาก ส่วนพนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโตและขยายพนัธ์ุได้

เร็ว คือระยอง 7 เน่ืองจากมีการแตกก่ิงเร็วกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ ส่วนพนัธ์ุท่ีแตกก่ิงชา้ เช่น ระยอง2 ระยอง60 และ 

เวยีดนาม เป็นตน้  

 2.3  การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือเพ่ือชักน าให้เกดิรากสะสมอาหาร 

 จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมนัส าปะหลงับริเวณขอ้ ยาว 5 – 10 mm จ านวน 8 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ห้วยบง 60 

ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 72 ระยอง 2 ระยอง 60 และ 5 นาที บนอาหารแข็งสูตร MS ดดัแปลงท่ี

เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA 2 mg/L ร่วมกบั NAA เขม้ขน้ 0.5 mg/L, casein hydrolysate 300 mg/L 

และน ้ าตาลซูโครส เขม้ขน้ 30 g/l เพื่อชักน าให้เน้ือเยื่อมนัส าปะหลงัสร้างรากสะสมอาหาร บนัทึกผลการ

เปล่ียนแปลงในแต่ละสัปดาห์ พบวา่เน้ือเยื่อมีการเจริญตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 โดยในสัปดาห์แรกจะมีการสร้าง

แคลลสัสีขาวขุ่นหรือสีขาวเหลืองข้ึนบริเวณรอยตดั ซ่ึงแคลลสัท่ีพบมีทั้งแบบเกาะกนัแน่น (compact callus) 

ซ่ึงมีสีเหลืองเขม้เน้ือเยื่อท่ีสร้างแคลลสัแบบน้ี เช่น พนัธ์ุระยอง5 ห้านาที และแคลลสัเกาะกนัแบบหลวมๆ 

(friable callus) มีสีเหลือง ขาวและเขียวอ่อน ซ่ึงเน้ือเยือ่ท่ีสร้างแคลลสัแบบน้ี เช่น พนัธ์ุระยอง7 ระยอง9 การ

ทดลองในคร้ังน้ีไดต้ดัเอาเน้ือเยื่อบริเวณขอ้ท่ี 1-3 นบัจากยอดลงมาเน่ืองจากถา้ตดัเอาเน้ือเยื่อท่ีแก่เกินไปมา

เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ตาจะเจริญไปเป็นรากฝอยจึงไม่มีการสร้างตน้ข้ึนใหม่ได ้

มนัส าปะหลงัแต่ละพนัธ์ุมีการสร้างรากสะสมอาหารแตกต่างกนัโดยพนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโตดี จะมี

การสร้างรากสะสมอาหารได้เร็วและมากกว่าดงัตารางท่ี 5 หลงัจากเพาะเล้ียงนาน 1 สัปดาห์พบว่าพนัธ์ุ

ระยอง 7 มีการสร้างรากสะสมอาหาร (storage root) รากท่ีพบมีขนาดใหญ่และสั้ นกว่ารากปกติซ่ึงมีการ

สะสมแป้งท่ีเซลลพ์าเรงไคมา (Medina et al, 2007) ส่วนพนัธ์ุอ่ืนๆ มีการสร้างรากอาหารเม่ืออายุประมาณ 2 

สัปดาห์ (ภาพท่ี 13) 

Table 5.   Growth of  cassava in tissue culture condition at 5 weeks cultivation. 

varieties Average storage root  

(root) )±SD 

Average storage root length 

(cm) )±SD 

Average storage root weight 

(g) )±SD 

Rayong  2 4.40±2.6438ae 1.03±0.23ae 0.42±0.18a 

Rayong 5 6.30±5.97ade 0.92±0.36ce 0.48±0.17a 

Rayong  7 6.80±4.12aef 1.11±0.30acd 0.48±0.16a 

Rayong 9 4.05±3.36ae 1.08±0.24ac 0.46±0.13a 

Rayong  60 2.85±2.62ae 1.28±0.55ad 0.42±0.18a 



Rayong 72 8.15±5.70bdf 1.01±0.22ae 0.49±0.17a 

Hanatee 11.45±7.44c 1.39±0.54bcd 0.75±0.23b 

Hui bong 60 4.00±3.18ae 1.06±0.33ac 0.43±0.21a 

* Different alphabets in column indicated significant differences at 95% 

 

Figure 13. Development of storage root in cassava var. Rayong 5 (R5) and rayong 7 (R7) growing in 

culture medium after 1-4 weeks. 

หลงัจากเพาะเล้ียงนาน 8 สัปดาห์พบว่าเน้ือเยื่อข้อมนัส าปะหลงัทุกพนัธ์ุสามารถเกิดรากสะสม

อาหารได้ และมีการเจริญส่วนของยอดร่วมดว้ย จึงท าให้การเจริญของมนัส าปะหลงัมีลกัษณะท่ีสมบูรณ์

(ภาพท่ี 14) โดยพนัธ์ุระยอง 11 มีการสร้างรากสะสมอาหาร (storage root) รากท่ีพบมีขนาดใหญ่และสั้นกวา่

รากปกติซ่ึงมีการสะสมแป้งท่ีเซลล์พาเรงไคมา ส่วนพนัธ์ุอ่ืนๆ มีการสร้างรากอาหารเม่ืออายุประมาณ 2 

สัปดาห์  

1 week 2 weeks 3 weeks 4weeks 

R5 

R7 



 

Figure 14.   Development of storage root of cassava cultured in MS medium with NAA 0.5 mg/ l and 
sucrose 30 g /l  during 8 weeks of culturing.  
 

มนัส าปะหลงัจะมีการเจริญของรากสะสมอาหารไดดี้ ข้ึนอยูก่ารเลือกช้ินส่วนของท่อนพนัธ์ุ โดยตดั

ท่อนพนัธ์ุให้มีขนาดมากกว่า 1 น้ิว โดยตดัให้มี 2 ขอ้ใน 1 ท่อน ในสูตรอาหารเพิ่มฮอร์โมนควบคุมการ

เจริญเติบโต (การทดลองชุดท่ี 1 อาหาร R1+R2)   พบวา่มีการเจริญและขยายขนาดของรากสะสมอาหาร แต่

มีการเจริญของล าตน้และใบไม่ดี (ภาพท่ี 15)   
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Figure 15.  Storage root development of cassava cultured in modified medium (R1+R2) during 1-12 
weeks.     

 
ส่วนมนัส าปะหลงัท่ีเพาะเล้ียงในอาหารท่ีไม่มีการเติมฮอร์โมน (การทดลองชุดท่ี 2 อาหารสูตร R)  

ตลอดการทดลอง (12 สัปดาห์) พบวา่อาหารสูตรดงักล่าวสามารถชกัน าใหเ้กิดทั้งรากสะสมอาหารและใบได้

ดี แต่ขนาดรากไม่ใหญ่เหมือนกบัการเพาะเล้ียงในอาหารชุดท่ี 1 (ภาพท่ี 16) 

 

 

 

 

 

 

Figure 16.  Storage root development of cassava cultured in modified medium (R) during 1-12 weeks.     
 
 ผลการชกัน าใหเ้กิดรากสะสมอาหารในอาหารชุดท่ี 1 ท่ีมีการปรับเปล่ียนฮอร์โมน และรากสะสม

อาหารมีขนาดใหญ่ข้ึน ท าให้เห็นลกัษณะรูปร่างของรากสะสมอาหาร รวมทั้งการแผ ่และการท ามุมของราก

สะสมอาหารชดัเจนยิง่ข้ึน โดยลกัษณะเหล่าน้ีแตกต่างกนัในแต่ละพนัธ์ุ (ภาพท่ี 17) 



   

Figure 17.  Characteristics of  storage roots, shape and spreading angle of 2 varieties cultured in modified 
medium (R1+R2) aged 12 weeks.   

 

นอกจากน้ีลกัษณะของรากสะสมอาหารแลว้ท่ีสามารถตรวจสอบไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่แลว้ สี

เปลือกรากสะสมอาหารยงัแตกต่างกนัตามพนัธ์ุ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีเปลือกสีเหลืองประกอบดว้ยพนัธ์ุระยอง 7 

ระยอง 9 และระยอง 60   กลุ่มท่ีเปลือกสีเหลืองเขม้หรือน ้ าตาลอ่อน ไดแ้ก่พนัธ์ุระยอง 72 และ   ห้วยบง 60 

ส่วนกลุ่มท่ีมีเปลือกสีชมพูปนน ้าตาล และสีม่วง ไดแ้ก่พนัธ์ุ 5นาทีและระยอง 5 ตามล าดบั 

2.4 การศึกษาปริมาณไซยาไนด์อสิระในรากสะสมอาหารของมันส าปะหลงัจากการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือ 

จากการทดลองหาปริมาณไซยาไนด์อิสระในรากสะสมอาหารจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ พบว่าไม่

สามารถใช้ช้ินส่วนรากสะสมอาหารในการตรวจสอบปริมาณไซยาไนด์อิสระได้  แต่ผลการตรวจการ

แสดงออกของยีน CYP79 D1 ท่ีควบคุมการผลิตไซยาไนด์ พบวา่ สามารถตรวจพบเกิดแถบของช้ินส่วนยีน 

CYP79D1  น้ีได ้ซ่ึงบ่งช้ีไดว้า่ในรากสะสมอาหารท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมีการสะสมไซยาไนด์อิสระ 

แต่อาจมีปริมาณนอ้ยมากจนไม่สามารถตรวจดว้ยวธีิท่ีใชใ้นการทดสอบคร้ังน้ีได ้ 

 

2.5 ความสามารถในการเจริญเติบโตของท่อนพันธ์ุและสร้างรากสะสมอาหาร : ผลการทดลอง
เพาะเล้ียงมนัส าปะหลงัในสภาพเน้ือเยือ่ในอาหารสูตรชกัน าใหเ้กิดตน้และรากสะสมอาหาร (R)  พบวา่ ช้ิน
ท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ และน ามาชกัน าใหเ้กิดตน้และรากสะสมอาหารนั้น 
แต่ละพนัธ์ุใชร้ะยะเวลาในการงอกและสร้างรากสะสมอาหารไดต่้างกนั รวมทั้งจ  านวนรากสะสมอาหาร 
พนัธ์ุ R5, R7 และ KU50 พบวา่ตั้งตวัไดเ้ร็ว และสร้างหวัไดเ้ร็วกวา่ ทุกตน้สามารถสร้างรากสะสมอาหารได้



ตั้งแต่ช่วงอาย ุ6 สัปดาห์เป็นตน้ไป ส่วนพนัธ์ุ R9 และ R11 พบวา่มีการสร้างหวัไดช้า้ และตวัอยา่งทดลอง
บางส่วนไมส่ร้างหวั (ตารางท่ี 6)  

Table 6.  Percentage of plantlet with storage roots developed during 2-12 weeks cultured in R medium.   
R5 : Rayong 5;  R7 : Rayong 7;   R9 : Rayong 9;   R11: Rayong 11;  KU50: Kasetsart 50;  w : weeks  ( 30 
repeats each test, except*) 

Percentage of plantlet with storage roots  (%) 

age 
variety 

R5 R7 R9 R11 KU50 

2w 20 10 69 24 0 

3w 47 10 63 31.2 50 

4w 93 100 90 40 84.8 

5w 63 76.7 83 73.3 56.7 

6w 100 96.7 100 33.3 100 

7w 100 90 80 83.3 100 

8w 100* 93.3 80 71.4 100 

9w 100 100 80* 100* 93.3 

10w 96.7 100 100* 85.7* 93.3 

11w 100* 95.5* 66* 77.8* 100* 

12w 100* 100* 100* 100* 100 

 
ดงันั้นหากพิจารณาจ านวนรากสะสมอาหารต่อตน้เม่ือมีการสร้างใน 100 เปอร์เซ็นต ์ท่ี 12 สัปดาห์ 

จะพบวา่ พนัธ์ุ R5 มีจ  านวนรากสะสมอาหารต ่ากวา่พนัธ์ุอ่ืน ในขณะท่ีเปอร์เซ็นตแ์ป้งท่ีตรวจใน
หอ้งปฏิบติัการโดยใช ้Anthrone Reagent นั้น พบวา่ พนัธ์ุ R5, R7, R9, R11 และ KU50 มีเปอร์เซ็นตแ์ป้งท่ี
อาย ุ12 สัปดาห์ คือ 15, 25, 26, 27 และ 19 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  (ตารางท่ี 7) 

 

Table 7.   Average storage roots per plantlet developed during 2-12 weeks cultured in R medium and 
starch content.   R5 : Rayong 5;  R7 : Rayong 7;   R9 : Rayong 9;   R11: Rayong 11;  KU50: Kasetsart 50;  
w : weeks  ( 30 repeats each test, except*) 

Average storage roots per plantlet (root) 

Age  
variety 

R5 R7 R9 R11 KU50 

2w 0.33 0.3 1.83 0.03 0.00 



3w 1.90 0.33 1.40 0.37 1.57 

4w 3.77 3.93 3.13 1.17 2.67 

5w 1.83 3.23 4.03 2.87 2.37 

6w 5.00 5.3 3.47 1.30 6.40 

7w 5.57 3.10 5.00 3.57 6.73 

8w 6.13* 4.60 3.47 4.15 4.90 

9w 7.37 7.00 5.00* 8.00* 4.93 

10w 5.31 8.00 6.00* 5.14* 5.40 

11w 9.38* 9.42* 5.63* 9.00* 10.67* 

12w 5.65* 9.46* 10.50* 9.86* 9.13 

Starch at 
12w 

15%  25% 26%  27%  19% 

 
2.6 ผลของการเพิม่ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตต่อการสร้างรากสะสมอาหาร : เม่ือทดสอบใน

อาหารท่ีมีการปรับเปล่ียนสูตรอาหารเพื่อชกัน าใหเ้กิดการขยายขนาดของรากสะสมอาหาร พบวา่เกือบทุก
พนัธ์ุมีน ้าหนกัเฉล่ียของส่วนรากเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีอาย ุ12 สัปดาห์ ยกเวน้พนัธ์ุ KU50 ท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงมาก (ตารางท่ี 8) แสดงใหเ้ห็นวา่พนัธ์ุน้ีอาจไม่ตอบสนองต่อการเพิ่มปริมาณสารอาหาร เช่น 
การตอบสนองต่อธาตุอาหารบางชนิด เป็นตน้  

Table 8.   Average root weight per plantlet developed during 2-12 weeks cultured in R medium (F1) and 
R1+R2 medium (F2).   R5 : Rayong 5;  R7 : Rayong 7;   R9 : Rayong 9;   R11: Rayong 11;  KU50: 
Kasetsart 50;  w : weeks  ( 30 repeats each test, except*) 

age 

Average root weight per plantlet (g) 

variety 

R5 R7 R9 R11 KU50 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

2w 0.06 0.14 0.07 0.08 0.04 0.05 0.25 0.15 0.06 0.04 

3w 0.13 0.19 0.13 0.12 0.08 0.11 0.11 0.17 0.08 0.12 

4w 0.25 0.77 0.10 0.15 0.11 0.34 0.16 0.53 0.12 0.23 

5w 0.24 0.65 0.14 0.22 0.30 0.24 0.33 0.55 0.22 0.26 

6w 0.46 1.12 0.58 0.29 0.32 0.43 0.57 0.49* 0.42 1.19* 

7w 0.63 1.31* 0.31 0.31 0.59 0.67 0.21 0.68* 0.32 0.52* 

8w 0.96* 1.19* 0.50 2.14* 0.83 1.80* 1.10 1.67* 0.53 1.09* 

9w 2.83 1.87* 0.60 4.28* 0.74* 1.28* 1.21* 1.05* 1.24 2.36* 

10w 1.21 7.63* 1.00 3.36* 1.43* 3.00* 1.65* 1.45* 0.85 1.07* 



11w 4.10* 3.34* 2.77* 3.75* 2.12* 7.58* 2.68* 2.57* 4.13* 1.29* 

12w 2.84* 12.07* 3.28* 7.28* 1.16* 5.70* 1.02* 5.11* 3.27 3.27* 

 
ส่วนพนัธ์ุท่ีมีจ  านวนรากสะสมอาหารเพิ่มข้ึนเม่ือเพาะเล้ียงในอาหารสูตรขยายขนาดรากสะสม

อาหาร (F2) เม่ืออายุตั้งแต่ 10 สัปดาห์ ไดแ้ก่  R5, R7, R9 ส่วนพนัธ์ุ R11 และ KU50 ไม่มีการเพิ่มจ านวนท่ี
เด่นชดั ส่วนเปอร์เซ็นตแ์ป้งพบวา่บางพนัธ์ุเม่ือมีอายมุากข้ึนมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งลดลง ซ่ึงอาจเกิดจากอาหารท่ี
เพาะเล้ียงมีความจ ากดั การเปล่ียนสูตรอาหารน้ีไม่มีผลต่อปริมาณแป้งในรากสะสมอาหาร (ตารางท่ี 9) 

Table  9 .   Average storage root per plantlet developed during 2-12 weeks cultured in R medium (F1) and 
R1+R2 medium (F2).   R5 : Rayong 5;  R7 : Rayong 7;   R9 : Rayong 9;   R11: Rayong 11;  KU50: 
Kasetsart 50;  w : weeks  ( 30 repeats each test, except*) 

age 

Average storage root per plantlet (root) 

Variety 

R5 R7 R9 R11 KU50 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

2w 0.33 0.37 0.3 0.37 1.83 0.00 0.03 0.20 0.00 0.03 

3w 1.90 0.43 0.33 0.03 1.40 0.63 0.37 0.10 1.57 0.40 

4w 3.77 5.50 3.93 3.73 3.13 0.87 1.17 1.40 2.67 0.67 

5w 1.83 4.07 3.23 4.70 4.03 2.80 2.87 1.63 2.37 3.97 

6w 5.00 5.33 5.3 4.47 3.47 1.13 1.30 3.33* 6.40 4.77* 

7w 5.57 3.37* 3.10 4.73 5.00 3.42 3.57 2.67* 6.73 4.64* 

8w 6.13* 6.50* 4.60 7.16* 3.47 0.00* 4.15 3.83* 4.90 3.50* 

9w 7.37 5.88* 7.00 9.00* 5.00* 7.00* 8.00* 4.00* 4.93 7.83* 

10w 5.31 10.88* 8.00 8.63* 6.00* 7.25* 5.14* 7.50* 5.40 4.90* 

11w 9.38* 8.71* 9.42* 11.60* 5.63* 22.00* 9.00* 13.67* 10.67* 6.50* 

12w 5.65* 17.33* 9.46* 11.77* 10.50* 10.00* 9.86* 8.80* 9.13 7.67* 

Starch at 
9 w 

12.06
% 

9.16% 
29.39

% 
27.96

% 
24.90

% 
** 

18.09
% 

23.97
% 

10.71
% 

16.94
% 

Starch at 
11w 

32.27
% 

18.99
% 

27.06
% 

10.11
% 

29.91
% 

37.11
% 

26.18
% 

28.97
% 

33.99
% 

24.33
% 

Starch at 
12w 

6.35% 13.1% 
25.23

% 
18.27

% 
** 9.87% 

27.31
% 

16.84
% 

21.15
% 

29.81
% 

** no storage root 
 



2.7 การทดสอบการสร้างรากสะมอาหารในพนัธ์ุทดสอบอ่ืนๆ  : การทดสอบเทคนิคในพนัธ์ุใหม่ท่ี
ท าการศึกษามีจ านวน 46 พนัธ์ุ มีผลการทดลองเบ้ืองตน้ ตงัแสดงในตารางท่ี 10 พบวา่บางพนัธ์ุใหเ้ปอร์เซ็นต์
แป้งสูงแต่จ านวนหวันอ้ย เช่น พนัธ์ุทองขาว และ ลูกผสม 65 บางพนัธ์ุใหเ้ปอร์เซ็นตแ์ป้งสูงแต่จ านวนหวั
มากกวา่ เช่น  CM (76*R)21-68Q12 CM72 และ R90 ในจ านวนน้ีมีกลุ่มท่ีมีการเจริญเติบโตของรากสูง  
สามารถสร้างหวัไดเ้ร็วภายใน 1-2 สัปดาห์แรก ไดแ้ก่  พนัธ์ุ CM (76 x R) 21-68Q พนัธ์ุ 29-77 พนัธ์ุ 
CM3299-22  พนัธ์ุ TK และ ลูกผสม 65 ส่วนกลุ่มท่ีมีการสร้างหวัชา้ ไดแ้ก่ พนัธ์ุ CM72 พนัธ์ุ R90  และพนัธ์ุ 
56/6  มีการเจริญเติบโตของรากค่อนขา้งต ่า และใชเ้วลาในการงอกมากกวา่ 3 สัปดาห์ 

Table 10.  Average  storage roots per plantlet  and starch content of cassava after 12 weeks cultured in R 
medium (F1) and R1+R2 medium (F2).   

variety 
age 
(w) 

F1  F2 

Average 
storage 

root/plantlet  
(repeat) 

Starch 
(%) 

Average 
storage 

root/plantlet  
(repeat) 

Starch 
(%) 

Thong Kao 12 3.73 (15) 24.68 7.8 (5) 28.88 

Hybrid 65 12 4.5 (15) 34.88 5.12 (6) 35.58 

56/6 12 7.5 (2) NR NR (10) 16.44 

CM(76*R)21-68Q12 12 NR (13) 29.27 17 (5) 34.57 

CM72 12 10 (1)  31.73 10 (2) 26.02 

R90 12 17 (1)  NR NR (5) 30.52 

29-77 12 NR (10) 31.70 15.25 (4) NR 

VN 12 NR (4) 35.54 NR NR 

NR : No record (under observed) , repetition required. 
 
  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

   จากผลการทดลองเพาะเล้ียงมนัส าปะหลงัในสภาพเน้ือเยื่อพบวา่ใหผ้ลคลา้ยกบัขอ้มูลลกัษณะ
ประจ าพนัธ์ุท่ีมีรายงานไว ้ ในสภาพการเพาะเล้ียงดว้ยอาหารสังเคราะห พบวา่พนัธ์ุ R5, R7 และ KU50 ตั้ง
ตวัไดเ้ร็ว และสร้างหวัไดเ้ร็วกวา่ ทุกตน้สามารถสร้างรากสะสมอาหารไดต้ั้งแต่ช่วงอาย ุ6 สัปดาห์เป็นตน้ไป 
ส่วนพนัธ์ุ R9 และ R11 พบวา่มีการสร้างหวัไดช้า้ และตวัอยา่งทดลองบางส่วนไม่สร้างหวั การทดลองดว้ย
อาหารสูตรขยายขนาดรากสะสมอาหาร พบวา่พนัธ์ุ KU50 ม่ีการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน อาจแสดงถึงลกัษณะ
การตอบสนองต่อการเพิ่มธาตุอาหารของพนัธ์ุน้ี ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ทคนิคการเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่น้ีเพื่อศึกษาลกัษณะทางพนัธุกรรมบางชนิดของมนัส าปะหลงั การทดลองในพนัธ์ุอ่ืนๆ พบวา่ 



สามารถตรวจพบความแตกต่างทางพนัธุกรรมไดเ้ช่นกนั ดงันั้นการใชเ้ทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่จึงเป็น
เทคนิคท่ีมีศกัยภาพส าหรับน ามาใชใ้นการตรวจสอบลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีส าคญับางชนิดของมนั
ส าปะหลงั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และทางการเกษตร เช่น สีกา้นใบ ความสามารถใน
การสร้างหวั การเรียงตวัและลกัษณะของหวั เปอร์เซ็นตแ์ป้ง จ  านวนหวั รวมทั้งการตอบสนองต่อการเพิ่ม
ธาตุอาหาร  

10. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 10.1 น าเสนอผลงานในการประชุมรายงานประจ าปีกรมวิชาการเกษตร และศูนยว์จิยัพืชไร่

ขอนแก่น ศูนยว์จิยัพืชไร่ระยอง 

 10.2 น าไปขยายผลต่อในการวจิยัปี 2559-2564 

 

 11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณผูช่้วยนกัวจิยัทุกคนท่ีช่วยด าเนินงานวิจยัอยา่งจริงจงั ท าใหง้านวจิยัส าเร็จมากกวา่ท่ีตั้ง

เป้าไว ้ขอขอบคุณศูนยว์ิจยัพืชไร่ระยองท่ีสนบัสนุนท่อนพนัธ์ุเพื่อการศึกษาวจิยั  ขอขอบคุณอาจารย์

สมศกัด์ิ ทองศรี ท่ีใหค้  าปรึกษา วเิคราะห์ วิจารณ์ผลการทดลอง 
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