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บทคัดย่อ 
 

การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชในสภาพชะลอการเจริญเติบโต เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมมันเทศในสภาพปลอดเชื้อ โดยทดลองเก็บรักษาพันธุ์มันเทศ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พจ.265-1 
พจ.0106-6 พจ.65-3 และ พจ.284-17 ด้วยวิธีการลดความเข้มข้นธาตุอาหารหลักร่วมกับปริมาณน้ าตาล (1/2MS 
และ 1/4 MS ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 30, 60 และ 90 กรัมต่อลิตร) การใช้สารควบคุมแรงดันออสโมซิส (manitol 
0, 1, 2, 3, และ 4 เปอร์เซ็นต์ ) การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต (ABA 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
และการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต (ancymidol 0, 5, 10, 15, และ 20 ไมโครโมล) พบว่า มันเทศทั้ง 4 สาย
พันธุ์สามารถเก็บรักษาในอาหารสูตร 1/2MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัม/ลิตร สูตรอาหาร MS ที่เติม ABA 2-6 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ สูตรอาหาร MS ที่เติม ancymidol 10 ไมโครโมล ได้นาน 9 เดือนขึ้นไป ส่วนสูตรอาหาร 
MS ที่เติม manitol 1 เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บรักษาได้ 6 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 The preservation of plant genetic resources by slow growth technique is a useful 
method for In  vitro conservation of sweet potato genotypes. Four genotypes were used (PJ265-
1, PJ0106-6, PJ65-3 and PJ284-17) with 4 experiments are induce the concentrations of MS salts 
and sucrose (1/2MS, 1/4 MS and 30, 60, 90 g/L), the osmoticum control by manitol 
concentrations 0, 1, 2, 3 and 4 %), using of growth regulator (ABA 0, 2, 4, 6, 8 and 10 mg/L)  and 
using of growth retardants (ancymidol 0, 5, 10, 15 and 20 µ). The survival (%) was evaluated 
every three months, the four genotypes of sweet potato was obtained over nine months by 
using 1/2MS medium plus 30 mg/L of sucrose, MS medium plus ABA 2-6 mg/L and MS medium 
plus ancymidol 10 µ. By the way MS medium plus manitol 1% could be stored for six months. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 

 ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร มีภารกิจหลักในการรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งพืช
ปลูก พืชพ้ืนเมือง และพืชป่า ที่อาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคและแมลง การ
ปลูกพืชพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงทดแทนพันธุ์ดั้งเดิม และเป็นแหล่งความหลากหลายของพันธุกรรมพืชซึ่งเป็นฐานใน
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ โดยการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์นั้นนอกจากการเก็บรักษาในรูปของเมล็ดพันธุ์ (seed 
bank) ยังมีการเก็บรักษาในสภาพปลอดเชื้อซึ่งใช้เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชที่ต้องใช้ส่วนขยายพันธุ์อื่นๆ เช่น หน่อ หัว 
ท่อนพันธุ์ ได้แก่ กล้วย มันส าปะหลัง ฯลฯ พืชที่เมล็ดไม่สามารถลดความชื้นให้ต่ าได้ (recalcitrant seed) หรือพืช
พันธุ์ป่าที่ผลิตเมล็ดได้น้อย รวมทั้งพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งพืชแต่ละชนิด แต่ละพันธุ์ต้องมีการศึกษาเทคนิคการ
เก็บรักษาที่เหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์ได้ยาวนาน และมีคุณค่า การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อใน
ปัจจุบันในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชทั่วไปนิยมเก็บรักษาในสภาพหลอดทดลองโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (in vitro 
culture) โดยการลดการเจริญเติบโตให้ช้าลง (slow growth) ซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายอาหาร 
จัดเป็นการเก็บรักษาในระยะปานกลาง เป็น active collection สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว เชน่ 
ในการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์ หรือขยายพันธุ์ เป็นต้น และการเก็บในสภาพเยือกแข็ง (cryopreservation) การเก็บ
รักษาเนื้อเยื่อพืชในระยะยาวก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ต้องท าการศึกษาพัฒนาต่อไป 

มันเทศ เป็นพืชหัวอาหารอีกชนิดหนึ่ง มีความส าคัญเป็นอันดับ 7 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าว 
ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวบาร์เลย์ และมันส าปะหลัง เป็นพืชที่มีประโยชน์ในการบริโภค เป็นอาหารของทั้งมนุษย์และ
สัตว์ รับประทานได้ทั้งหัว เถา ใบ และยอดอ่อน แป้งมันเทศใช้ประกอบอาหารชนิดต่างๆ ทั้งคาวและหวาน ใช้
แทนมันฝรั่งได้ เป็นพืชที่มีคุณค่าสูงทั้งหัวและใบ โดยเฉพาะเนื้อมันเทศสีเหลืองและสีส้มมีสารเบต้าแคโรทีนสูง 
และมันเทศเนื้อสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินสูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้มันเทศยังเป็นพืชพลังงาน
ทดแทนได้เช่นเดียวกับมันส าปะหลัง นับได้ว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงอีกพืชหนึ่ง ส าหรับพันธุ์มันเทศทาง ศวพ.



พิจิตร มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกอนุรักษ์ไว้มากกว่า 200 สายพันธุ์ ในสภาพแปลงปลูก ซึ่งเสี่ยงต่อ
การสูญหายของพันธุ์ได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาเทคนิคในการอนุรักษ์
พันธุ์มันเทศในสภาพปลอดเชื้อในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเก็บรักษาพันธุ์ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาเทคนิคการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

เพ่ือศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสมส าหรับการเก็บรักษาพันธุกรรมองุ่นที่รวบรวมได้ใน
ประเทศไทยในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช 

 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. ต้นพันธุ์มันเทศ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พจ.265-1 พจ.0106-6 พจ.65-3 และ พจ.284-17 
2. อาหารสังเคราะห์สูตร MS 
3. เครื่องแก้วและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4. วัสดุปลูกต่างๆ ส าหรับปลูกองุ่น ได้แก่ กระถาง, วงบ่อ, ดินปลูก เป็นต้น 
 
 
 

วิธีการ 
 

1. รวบรวมพันธุ์มันเทศ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์มันเทศสีม่วง  มันเทศสีเหลือง  มันเทศสีส้ม และ
มันเทศสีขาว ปลูกเพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (พจ.265-1 พจ.0106-6 พจ.65-3 และ พจ.284-17) 
  2. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเทศในสูตรอาหาร MS ดัดแปลง เพ่ือขยายจ านวนต้นให้เพียงพอต่อการ
ทดลองส าหรับการเก็บรักษาในสภาพชะลอการเจริญเติบโต 
  3. ตัดชิ้นส่วนปลายยอดหรือตาข้างส าหรับการทดลองดังนี้ 
  3.1 การศึกษาการลดความเข้มข้นธาตุอาหารหลักร่วมกับปริมาณน้ าตาล 
       วางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD ท าการทดลอง 3 ปัจจัย จ านวน 10 ซ้ า 
       3.1.1 พันธุ์มันเทศ 4 พันธุ์ 
       3.1.2 ธาตุอาหารหลัก MS ดัดแปลง 2 สูตร ได้แก่ 1/2MS และ 1/4 MS 
       3.1.3 ปริมาณน้ าตาล 3 ระดับ ได้แก่  30, 60 และ 90 กรัมต่อลิตร 

  3.2 การศึกษาการใช้สารควบคุมแรงดันออสโมซิส 
       วางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD ท าการทดลอง 2 ปัจจัย จ านวน 10 ซ้ า 
       3.2.1 พันธุ์มันเทศ 4 พันธุ์ 
       3.2.2 ความเข้มข้น Manitol  5 ระดับ ได้แก่  0, 1, 2, 3, และ 4 เปอร์เซ็นต์ 



  3.3 การศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulator) 
       วางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD ท าการทดลอง 2 ปัจจัย จ านวน 10 ซ้ า 
       3.3.1 พันธุ์มันเทศ 4 พันธุ์ 
       3.3.2 ความเข้มข้น ABA  6 ระดับ ได้แก่  0, 2, 4, 6, 8 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3.4 การศึกษาการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต (growth retardants) 
     วางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD ท าการทดลอง 2 ปัจจัย จ านวน 10 ซ้ า 

       3.4.1 พันธุ์มันเทศ 4 พันธุ์ 
       3.4.2 ความเข้มข้น ancymidol  5 ระดับ ได้แก่  0, 5, 10, 15, และ 20 ไมโครโมล 

  4. น าต้นอ่อนที่ผ่านการเก็บรักษาน าออกปลูกเพ่ือติดตามผลการรอดชีวิต 
 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

เริ่มต้น ตุลาคม 2558 –กันยายน 2561 
 

สถานที่ด าเนินการ 
ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ 

อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

จากการรวบรวมพันธุ์มันเทศ จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พจ.265-1 พจ.0106-6 พจ.65-3 และ พจ.284-17 
จาก ศวพ.พิจิตร ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาพชะลอการเจริญเติบโตในสูตรอาหารต่างๆ 
 
การศึกษาการลดความเข้มข้นธาตุอาหารหลักร่วมกับปริมาณน้ าตาล 

ความสูงของต้นอ่อนมันเทศ เมื่อท าการเก็บรักษาในอาหาร MS (1/2MS และ 1/4 MS) ร่วมกับปริมาณ
น้ าตาล 30, 60 และ 90 กรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลา 9 เดือน ความสูงของต้นที่เก็บรักษาในอาหาร 1/2MS และ 1/4 
MS ร่วมกับปริมาณน้ าตาล 60 กรัมต่อลิตร คือ จะมีความสูงกว่าที่เติมน้ าตาลในปริมาณ 30 และ 90 กรัมต่อลิตร 
และพบว่าการเติมปริมาณน้ าตาลมากข้ึนท าให้การแตกยอด การแตกราก จ านวนตาข้าง มีมากขึ้นด้วย แต่ความ
แข็งแรงกลับลดลง 



 
การศึกษาการใช้สารควบคุมแรงดันออสโมซิส 

ความสูงของต้นอ่อนมันเทศ เมื่อท าการเก็บรักษาในอาหาร MS ที่เติมสารควบคุมแรงดันออสโมซิส 
manitol 0, 1, 2, 3, และ 4 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามันเทศทุกพันธุ์เก็บรักษาได้เป็นเวลา 6 เดือน โดยพันธุ์ พจ. 65-3 มี
ความสูงของต้นในทุกความเข้มข้นของ manitol ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งการแตกยอด การแตกราก และจ านวนตา
ข้าง แต่ที่ความเข้มข้น 3% มีความแข็งแรงต่ าที่สุด ส่วนพันธุ์อ่ืนๆ สามารถผลได้แค่ที่ความเข้มข้น 1% ซึ่งอาจเกิด
จากต้นที่น ามาใช้ท าการทดลองไม่แข็งแรง  
 
การศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulator) 

ความสูงต้นอ่อนมันเทศ เมื่อท าการเก็บรักษาในอาหาร MS ที่เตมิสารควบคุมการเจริญเติบโต ABA 0, 2, 4, 
6, 8 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม ABA 2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร ต้นอ่อนมันเทศมีความสูง
ไมต่างกัน รวมทั้งการแตกยอด การแตกราก และจ านวนตาข้าง และยังมีความแข็งแรงสามารถย้ายเนื้อเยื่อและท า
การเก็บรักษาต่อไปได้ ดังภาพที่ 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  มันเทศพันธุ์ พจ.625-1 ที่เก็บรักษาในอาหารสูตร อาหาร MS ที่เติม ABA 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 เดือน 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  มันเทศพันธุ์ พจ.0106-6 ที่เก็บรักษาในอาหารสูตร อาหาร MS ที่เติม ABA 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 เดือน 
 
 
 
 
 

      

      

      



 
 
 
ภาพที่ 3 มันเทศพันธุ์ พจ.65-3 ที่เก็บรักษาในอาหารสูตร อาหาร MS ที่เติม ABA 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เป็นเวลา 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  มันเทศพันธุ์ พจ.284-17 ที่เก็บรักษาในอาหารสูตร อาหาร MS ที่เติม ABA 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 เดือน 
 
 
การศึกษาการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต (growth retardants) 

ความสูงต้นอ่อนมันเทศ เมื่อท าการเก็บรักษาในอาหาร MS ที่เติมสารชะลอการเจริญเติบโต ancymidol 0, 
5, 10, 15, และ 20 ไมโครโมล พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม ancymidol 5 ไมโครโมล มีความสูงเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ทุกสูตรอาหาร รวมทั้งมีการแตกยอด การแตกราก และจ านวนตาข้างสูง แต่พบว่าสูตรอาหาร MS ที่เติม 
ancymidol 10 ไมโครโมล มีความแข็งแรงมากกว่า ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างกันบ้างในบางสายพันธุ์ 
 

 
สรุปผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ 

 
มันเทศทั้ง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พจ.265-1 พจ.0106-6 พจ.65-3 และ พจ.284-17 สามารถเก็บรักษาใน

อาหารสูตร 1/2MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัม/ลิตร สูตรอาหาร MS ที่เติม ABA 2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ สูตร
อาหาร MS ที่เติม ancymidol 10 ไมโครโมล ได้นาน 9 เดือนขึ้นไป ส่วนสูตรอาหาร MS ที่ เติม manitol 1 
เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บรักษาได้ 6 เดือน และควรท าการศึกษาต่อในเทคนิคการเก็บรักษาในสภาพเยือกแข็ง 
(cryopreservation) เพ่ือเป็นอีกวิธีการเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช 

 
 

 
      



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
1. สามารถน าสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชะลอการเจริญเติบโตใช้ในการเก็บรักษาพันธุกรรมมันเทศใน

ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช 
2. สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษาหรือปรับใช้กับพืชหัวอ่ืนๆ ต่อไป 
 
 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ ส านักวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพและผู้ที่มีส่วนในการด าเนินงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และแหล่งรวบรวมพันธุ์มัน
เทศ ศวพ.พิจิตร 
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ภาคผนวก 
สูตรอาหาร MS 
องค์ประกอบของอาหารสังเคราะห์พ้ืนฐานสูตร MS 

Macronutrient mg/L 
NH4NO3 1650 
KNO3 1900 



CaCl2 . 2H2O 440 
MgSO4 .7H2O 370 
KH2PO4 170 

Micronutrient  
H3Bo3 6.2 
MnSO4 . 4H2O 22.3 
KI 0.83 
ZnSO4 . 7H2O 8.6 
Na2MoO4 . 2H2O 0. 25 
CuSO4 . 5H2O 0.025 
CoCl2 6H2O 0.025 

Fe-EDTA  
FeSO4 . 7H2O 27.85 
Na2EDTA 37.25 

 
ที่มา  Murashige and Skoog (1962) 

 


