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เผือกมีถิ่นก ำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือตอนใต้ของเอเชียกลำง ซึ่งประเทศไทยมีกำรปลูกเผือก
อยู่ทั่วไปทุกภำคของประเทศ ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร กรมวิชำกำรเกษตรได้รวบรวมพันธุ์
เผือกไว้ในสภำพแปลงปลูก เทคนิคกำรอนุรักษ์ในสภำพเยือกแข็งเป็นเทคนิคที่ช่วยในกำรประหยัดและลดขั้นตอน
กำรปลูกต้นเผือกจ ำนวนมำก จึงได้ด ำเนินกำรทดลองกำรอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเผือกในสภำพเยือกแข็ง กำรทดลอง
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญปลำยยอดเพ่ือชักน ำให้เกิดยอดจ ำนวนมำก โดยเพำะเลี้ยงบนอำหำร 12 สูตร ได้แก่ MS ที่
เติม BA 0, 3, 5 และ 7 มก/ล. ร่วมกับ NAA 0, 1 และ 2 มก/ล. นำน 16 สัปดำห์ พบว่ำ สูตรอำหำรที่เหมำะ
ส ำหรับกำรชักน ำให้เกิดยอดของเผือกชนิดไม่หอม ได้แก่ เผือกไข่ และเผือกอ้อย คือ MS ที่เติม BA 5 มก/ล. 
ร่วมกับ NAA 2 มก/ล. ท ำให้ได้ปริมำณยอดได้มำกท่ีสุดเฉลี่ย 10.25 และ 9.19 ยอด/ชิ้นส่วน ตำมล ำดับ ในขณะที่
สูตรอำหำรที่เหมำะสมของเผือกชนิดหอม ได้แก่ เผือกหอมดอยมูเซอ และเผือกหอมพะเยำ คือ MS ที่เติม BA 5 
มก/ล. ร่วมกับ NAA 1 มก/ล ท ำให้ได้ปริมำณยอดได้มำกที่สุดเฉลี่ย 10.04 และ 9.57 ยอด/ชิ้นส่วน ตำมล ำดับ 
กำรทดลองเก็บรักษำปลำยยอดเผือกในสภำพเยือกแข็งด้วยวิธี Vitrification พบว่ำ สำร cryoprotectant ที่
เหมำะส ำหรับกำรเก็บรักษำปลำยยอดเผือก คือ สำร PVS3 และเวลำที่เหมำะสมในกำรแช่คือ 30 นำที ท ำให้มี
อัตรำกำรรอดชีวิตของเผือกไข่ เผือกอ้อย เผือกหอมดอยมูเซอ และเผือกหอมพะเยำ คือ 49.5, 64.1, 52.7 และ 
59.5% ตำมล ำดับ หลังเพำะเลี้ยงบนอำหำร MS นำน 4 สัปดำห์   
ค าส าคัญ: กำรอนุรักษ์ในสภำพปลอดเชื้อ กำรขยำยพันธุ์ในสภำพปลอดเชื้อ 
 

Abstract 



  Southeast Asia or South of Central Asia is a source of the origin of taro. Thailand is a 
one of taro planting country that can be found in all regions. Currently, the taro genetic 
resources of Thailand were collected into field crops at Phichit Agricultural Research and 
Development Center, Department of Agriculture. Cryopreservation is currently considered the 
only safe and cost-effective option for the long term conservation of vegetatively propagated 
crops and reduces the cultural process of large amount of taro number per crop. Therefore, this 
research tried to apply cryopreservation technique to conserve taro germplasm. The apical 
meristem of were cultured on 12 different MS media supplemented with combination of 
various concentration of BA (0, 3, 5 and 7 mg/l) and NAA (0, 1 and 2 mg/l). The results indicated 
that after 16 weeks cultured, the highest shoot number of ‘Phueak Khai’ (10.25 shoots per 
explant) and ‘Phueak Aoi’ (9.19 shoots per explant) on MS medium supplemented with 5 mg/l 
BA and 2 mg/l NAA, whereas, ‘Pheuak Hom Doi Moo Ser’ and ‘Pheuak Hom Phayao’ showed 
the highest shoot number on MS medium contained 5 mg/l BA and 1 mg/l NAA at 10.04 and 
9.57 shoots per explant, respectively. The taro shoots were investigated for cryopreservation 
using vitrification method. Shoot tips were dehydrated at 250c by PVS3 solution for 30 minutes 
as suitable techniques for cryopreservation of shoot tips of taro. After 4 weeks, ‘Pheuak Kai’, 
‘Pheuak Aoi’, ‘Pheuak Doi Moo Ser’ and ‘Pheuak Hom Phayao’ were cultured on MS medium 
showed the high recovery rate as 49.5, 64.1, 52.7 และ 59.5%, respectively. 
Keywords: In vitro conservation, micropropagation  

 

6. ค าน า 
เผือกเป็นพืชหัวเศรษฐกิจที่มีศักยภำพในกำรส่งออกอีกพืชหนึ่ง คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพรำะมีกลิ่นหอม

และรสชำติดี หัวเผือกมีส่วนประกอบพวกแป้งและแร่ธำตุต่ำงๆ ส่วนใบก็ประกอบด้วยโปรตีนและแร่ธำตุเช่นกันซึ่ง
ใบสำมำรถน ำไปใช้เลี้ยงอำหำรสัตว์ได้อีกด้วย ปัจจุบันเผือกหอมก ำลังเป็นที่ต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ เช่น 
ประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และมำเลเซีย โดยส่งออกท้ังในรูปหัวเผือก ก้ำนใบ และใบ เช่นใน
ปี 2543 ประเทศไทยมีกำรส่งออกหัวเผือกประมำณ 1,039 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 14.8 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อพิจำรณำถึง
กำรใช้ประโยชน์ได้ทั้งหัว ก้ำนใบ และใบเผือก รวมทั้งตลำดภำยในและต่ำงประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้ำวและ
พืชไร่บำงชนิดแล้วเผือกจัดเป็นพืชที่น่ำสนใจของเกษตรกรอีกพืชหนึ่ง (นิรนำม, 2557) 

เผือกมีถิน่ก ำเนิด (Source of Origin) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือตอนใต้ของเอเชียกลำงซึ่งอำจมีกำร
พัฒนำมำเป็นพืชปลูกก่อนข้ำว ประเทศไทยมีกำรปลูกเผือกอยู่ทั่วไปทุกภำคของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูกเผือกทั้ง
ประเทศปีละประมำณ 41,394 ไร่ ผลผลิตประมำณ 102,126 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยประมำณ 2 - 2.5 ตันต่อไร่ จัดเป็น
ประเทศที่มีกำรผลิตเผือกสูงเป็นล ำดับที่ 5 ของโลก เผือกจัดอยู่ในวงศ์ Araceae ชื่อวิทยำศำสตร์ Colocacia 
esculenta (L.) Schott ชื่อสำมัญคือ Taro, Old Cocoyam, Dasheen และ Eddoe เผือกเป็นพืชที่มีอำยุหลำย



ปี (perennial) แต่ปกติปลูกและเก็บเกี่ยวในปีเดียว เป็นพุ่มต้นตรง ไม่มีเนื้อไม้ต้นสูง 0.4 – 2 เมตร ระบบรำก
พิเศษเป็นรำกฝอยอยู่ตื้นๆ ล ำต้นใต้ดินสะสมอำหำรมีลักษณะเป็นหัวขนำดใหญ่หนักได้ถึง 4 กิโลกรัม รูป
ทรงกระบอกหรือกลม มีขนำดได้ถึง 30 x 15 เซนติเมตร ปกติเปลือกด้ำนนอกมีสีน้ ำตำล มีตำด้ำนข้ำงอยู่ เหนือ
รอยแผล เจริญเติบโตเป็นหัวย่อย หน่อหรือไหล แผ่นใบใหญ่เป็นรูปหัวใจยำว 20 – 50 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อ
เชิงลด แกนกลำงช่ออวบใหญ่ มีกำบหุ้มดอกล้อมรอบ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียมีขนำดเล็กอยู่แยกกันบน
แกนกลำงช่อ เผือกแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ The dasheen type มีหัวหลักขนำดใหญ่และหัวย่อยเล็กๆ อีก 
2 – 3 หัว หัวใหญ่ใช้รับประทำน ส่วนหัวเล็กมักใช้ท ำพันธุ์ เผือกประเภทนี้ได้แก่ เผือกหอม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูก
กันโดยทั่วไป และ The eddoe type มีหัวหลักขนำดเล็กล้อมรอบด้วยหัวย่อยขนำดเล็ก ทุกหัวรับประทำนและใช้
ท ำพันธุ์ ได้  เผือกประเภท  eddoe type ทนทำนต่อสภำพแห้งแล้งได้ดีกว่ำ dasheen type (สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.), 2544) 

คุณค่ำทำงอำหำรของเผือก หัวเผือกเมื่อรับประทำนดิบหรือสุกไม่ดีพอจะมีรสเฝื่อนและมีอำกำรระคำย
เคืองในปำกและคอ รสเฝื่อนจะลดลงหรือหมดไปเมื่อท ำให้สุกหรือเมื่อผ่ำนกำรหมัก ส่วนต่ำงๆ ของต้นเผือก เช่น 
หัว หัวย่อย ไหล ใบและก้ำนใบ เมื่อต้มสุกรับประทำนได้ หัวเผือกจัดเป็นอำหำรที่ย่อยง่ำย ไม่ก่อให้เกิดอำกำรแพ้ 
เมื่อบดละเอียดจึงเหมำะใช้เลี้ยงเด็กทำรก เม็ดแป้งมีขนำดเล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.0 – 6.5 µm. (มำลินี และ
คณะ, มปป.) ส่วนที่รับประทำนได้ของหัวเผือกหนัก 100 กรัม ประกอบด้วย น้ ำ 70 กรัม โปรตีน 2.1 กรัม 
คำร์โบไฮเดรต 26.8 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม แคลเซียม 84 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 54 มิลลิกรัม วิตำมินบี1 0.15 
มิลลิกรัม วิตำมินบี2 0.04 มิลลิกรัม ไนอะซีน 1 มิลลิกรัม เส้นใย 1.5 กรัม วิตำมินซี 15 มิลลิกรัม ค่ำพลังงำนโดย
เฉลี่ย 117 กิโลแคลอรี่ ใบมีโปรตีน 4.2 กรัม สรุปได้ว่ำเผือกเป็นพืชที่มีสำรอำหำรต่ำงๆ เช่น คำร์โบไฮเดรตสูง มี
โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส นอกจำกนี้ยังมีสรรพคุณทำงยำ ช่วยในกำรบ ำรุงธำตุ แก้อักเสบ แก้ท้องเสีย บ ำรุงไต 
และระงับอำกำรปวด (นิรนำม , 2539) แหล่งพันธุกรรม มีกำรเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์เผือกเช่น The National 
University of Malasia, The Philippine Root Crop Research and Training Center และที่  The Bubai 
Research Station ในปำปัวนิวกินี ซึ่งมีเป้ำหมำยเพ่ือรวบรวม อนุรักษ์ และใช้ในโครงกำรปรับปรุงพันธุ์เผือก โดย
มีเป้ำหมำยได้แก่ กำรเพ่ิมผลผลิต ลดรสเฝื่อน ยืดอำยุกำรเก็บเกี่ยว กำรเกิดหน่อที่เหมำะสม ควำมต้ำนทำนต่อเชื้อ 
Phytophthora, Pythium ปรับปรุงคุณภำพในกำรน ำมำประกอบอำหำร และกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพดินเลวได้ดี 
ทั้งนีก้ำรแลกเปลี่ยนสำยพันธุ์ดีสำมำรถแลกเปลี่ยนต้นที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อ (Wang, 1983) 

ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร ได้รวบรวมพันธุ์เผือกจำกภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ และจำก
ต่ำงประเทศเพ่ือปลูกศึกษำพันธุ์ และบันทึกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ ได้จ ำนวน 450 สำยพันธุ์ จ ำแนกเป็นเผือก
ไทย จ ำนวน 400 สำยพันธุ์ เผือกจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 50 สำยพันธุ์ เผือกไทยจ ำแนกเป็นชนิดหอมจ ำนวน 
257 สำยพันธุ์ และชนิดไม่หอม จ ำนวน 143 สำยพันธุ์ (ทรงพล, 2548) โดยแบ่งออกเป็นเผือกพันธุ์เพำะปลูก 
(cultivar) หรือเผือกชนิดหัวเดี่ยวใหญ่ (dasheen) จ ำนวน 235 พันธุ์ และพันธุ์ป่ำ (wild form) หรือชนิดมีหัว
ย่อยขนำดเล็ก (eddoe) จ ำนวน 65 พันธุ์ 

กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ไม่สำมำรถเก็บรักษำในรูปเมล็ดได้นั้น ธนำคำรเชื้อพันธุ์พืชทั่วโลกนิยมเก็บ
รักษำเนื้อเยื่อพืชในสภำพปลอดเชื้อโดยกำรชะลอกำรเจริญเติบโต (Slow growth) และกำรเก็บรักษำในสภำพ



เยือกแข็ง (Cryopreservation) กำรเก็บรักษำเนื้อเยื่อพืชในสภำพเยือกแข็งเป็นกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุกรรมพืชใน
ระยะยำว (Long term storage) โดยกำรปรับสภำพเนื้อเยื่อพืชให้เหมำะสมก่อนเก็บรักษำในไนโตรเจนเหลวที่
อุณหภูมิ -196 องศำเซลเซียส จึงเป็นกำรประหยัดพ้ืนที่ แรงงำน และกำรดูแลรักษำได้มำกกว่ำกำรเก็บรักษำใน
สภำพแปลงปลูก หรือห้องควบคุมอุณหภูมิและกำรชะลอกำรเจริญเติบโตในห้องเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทั้งยังเป็นกำร
สะดวกในกำรแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์พืช เพรำะมีขนำดเล็กและปลอดโรคประเทศไทยโดยกรมวิชำกำรเกษตรได้มีกำร
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมเผือกในสภำพแปลงอนุรักษ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร โดยด ำเนิน
งำนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำกำรผลิตเผือกในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และภำคพ้ืนแปซิฟิก (Taro Network for Southeast Asia and Oceania) โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2544 
ปัจจุบันยังคงมีกำรรวบรวม ศึกษำลักษณะ และอนุรักษ์ในสภำพแปลงปลูกได้จ ำนวน 250 ตัวอย่ำง ซึ่งกำรอนุรักษ์
ในสภำพนี้จะต้องใช้เนื้อที่ และแรงงำนจ ำนวนมำก รวมทั้งเสี่ยงต่อกำรสูญหำยของเชื้อพันธุกรรมเม่ือประสบกับภัย
พิบัติธรรมชำติ หำกไม่มีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุกรรมเหล่ำนี้ส ำรองไว้ ดังนั้นธนำคำรเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร 
จึงเห็นควรเร่งให้มีกำรศึกษำเทคนิคกำรอนุรักษ์พันธุกรรมเผือกในสภำพเยือกแข็งให้เหมำะสมกับตัวอย่ำงพันธุ์
เผือกของไทยที่ได้อนุรักษ์ไว้ในสภำพแปลงปลูก โดยประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส ำนักวิจัยพัฒนำ
เทคโนโลยีชีวภำพและศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร เพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนในอนำคต 

กำรเก็บรักษำพันธุกรรมพืชในระยะยำว (Long term storage) โดยกำรเก็บรักษำในสภำพอุณหภูมิต่ ำ
กว่ำจุดเยือกแข็ง (Cryopreservation) โดยกำรน ำชิ้นส่วน หรือเนื้อเยื่อพืชมำแช่ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 
องศำเซลเซียส เป็นกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระยะยำวที่มีประสิทธิภำพ และเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำเฉลี่ยต่อ
ตัวอย่ำงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำรเก็บรักษำแบบอ่ืน (Engelmann, 2000) ซึ่งสำมำรถใช้อนุรักษ์เชื้อพันธุ์
พืชที่ขยำยพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศ และไม่สำมำรถเก็บรักษำเมล็ดได้ ตลอดระยะเวลำของกำรเก็บรักษำใน
ไนโตรเจนเหลวกระบวนกำรต่ำงๆ ภำยในเซลล์จะหยุดลงท ำให้เกิดกำรพักตัว วิธีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์พืชในสภำพ
เยื อ ก แ ข็ งมี ห ล ำย วิ ธี ได้ แ ก่  วิ ธี  Vitrification, Droplet-vitrification, Encapsulation-dehydration แ ล ะ 
Encapsulation-vitrification เป็นต้น (Reed, 2008) 

กำรประสบควำมส ำเร็จในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสภำพเยือกแข็งขึ้นอยู่กับปัจจัยและขั้นตอนต่ำงๆ 
ของแต่ละวิธีกำรที่ใช้ งำนวิจัยกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุกรรมพืชในสภำพเยือกแข็งที่ผ่ำนมำเช่น Matsumoto et al. 
(1995) ได้ท ำกำรเก็บรักษำชิ้นส่วนวำซำบิโดยวิธี Encapsulation-vitrification พบว่ำกำรแช่ apical meristem 
ของวำซำบิในสำรละลำย PVS2 ที่เวลำ 30 และ 100 นำที สำมำรถเพ่ิมอัตรำกำรรอดชีวิตจำก 30 เป็น 95 
เปอร์เซ็นต์ และกำรเก็บรักษำปลำยยอดของส้มด้วยวิธี Encapsulation-vitrification เมื่อแช่ปลำยยอดส้มใน
สำรละลำย PVS2 ที่เวลำ 60-180 นำที สำมำรถเพ่ิมอัตรำกำรรอดชีวิตจำก 30 เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ (Wang et 
al., 2002) Kim et al. (2006) รำยงำนว่ำกำรเก็บรักษำปลำยยอดมันฝรั่งด้วยวิธี Droplet-vitrification โดยแช่ใน 
sucrose 0.8 M ให้ผลกำรมีชีวิตรอดสูงกว่ำที่แช่ใน sucrose 0.3 และ 1.2 M ซึ่งขั้นตอนกำรละลำยน้ ำแข็งเป็น
ส่วนส ำคัญในกำรเก็บรักษำชิ้นส่วนพืช และในกำรเก็บรักษำปลำยยอดของ Kaempferia galangal L. ซึ่งเป็นพืช
สมุนไพรที่ใกล้สูญพันธุ์ มำเก็บรักษำด้วยวิธี Vitrification โดยกำรแช่ใน Loading solution และสำรละลำย PVS2 
อย่ำงละ 20 นำที จะท ำให้มีอัตรำกำรรอดชีวิต 50-60 เปอร์เซ็นต์ (Preetha et al., 2013) 



 

7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ์ 

1. ต้นเผือก 4 พันธุ์ได้แก่ เผือกไข่ เผือกอ้อย เผือกหอมดอยมูเซอ และเผือกหอมพะเยำ 
2. สำรเคมีที่ใช้ในกำรฟอกฆ่ำเชื้อชิ้นส่วนเนื้อเยื่อพืช ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ และคลอร็อกซ์ 
3. สำรเคมีต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรเตรียมอำหำรเพำะเลี้ยงสูตร Murashige and Skoog (MS) 
4. สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตพืชกลุ่มออกซิน คือ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) และ 

กลุ่มไซโตไคนิน คือ 6-Benzylaminopurine (BA) 
5. สำรเคมีส ำหรับกำรอนุรักษ์ในสภำพเยือกแข็ง เช่น กลีเซอรอล dimethyl sulfoxide (DMSO) 

ethylene glycol เป็นต้น 
6. อุปกรณ์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เช่น จำนแก้ว ปำกคีบ มีด

ผ่ำตัด เป็นต้น 
7. ไนโตรเจนเหลว และถังบรรจุ  
8. วัสดุเพำะปลูก เช่น กระถำง ดินผสม หินเพอร์ไลท์ เม็ดดินเผำ และพีทมอส เป็นต้น 

 - วิธีการ 
1. รวบรวมพันธุ์เผือกชนิดหอม และไม่หอมอย่ำงละ 2 สำยพันธุ์ รวม 4 สำยพันธุ์ จำกศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรเกษตรพิจิตร เพ่ือใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ เผือกไข่ เผือกอ้อย เผือกหอมดอยมูเซอ และเผือกหอมพะเยำ 
2. กำรฟอกฆ่ำเชื้อชิ้นส่วนเผือก 
ท ำควำมสะอำดชิ้นส่วนของต้นเผือกด้วยน้ ำสบู่ แล้วล้ำงน้ ำสบู่ออกให้หมด แช่ในแอลกอฮอล์ 70% นำน 1 

นำที ตัดชิ้นส่วนตำยอด (apical bud) ฟอกฆ่ำเชื้อด้วยสำรละลำยคลอร็อกซ์ 30% หยดสำร Tween 20 1-2  
หยด ฟอกนำน 15 นำที ล้ำงด้วยน้ ำกลั่นที่นึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ลอกชิ้นส่วนรอบนอกของตำเผือกออก และตัดให้มี
ขนำดประมำณ 0.5 ซ.ม. เลี้ยงบนอำหำรสูตร MS 

3. ศึกษำกำรชักน ำให้เกิดยอดบนอำหำรสูตรต่ำงๆ ส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญปลำยยอด (apical 
meristem) 
 ต้นเผือกที่ได้จำกกำรฟอกฆ่ำเชื้อ (จำกข้อ 2) และเพำะเลี้ยงจนได้เป็นต้นที่สมบูรณ์ ตัดให้มีขนำดเท่ำๆ กัน
ประมำณ 0.8 ซม. เพำะเลี้ยงบนอำหำรสังเครำะห์สูตรต่ำงๆ จ ำนวน 12 สูตร ได้แก่ อำหำรสูตร MS ที่เติมสำร
ควบคุมกำรเจริญเติบกลุ่มโตไซโตไคนิน (BA) ควำมเข้มข้น 4 ระดับคือ 0, 3, 5 และ 7 มก/ล. ร่วมกับกลุ่มออกซิน 
(NAA) ควำมเข้มข้น 3 ระดับคือ 0, 1 และ 2 มก./ล. 

วำงแผนกำรทดลองแบบ 4x3 Factorial in CRD จ ำนวน 4 ซ้ ำ ใช้สิ่งทดลองคืออำหำรทั้ง 12 สูตรข้ำงต้น 
โดยปัจจัยที่ 1 คือระดับควำมเข้มข้นของ BA จ ำนวน 4 ระดับได้แก่ 0, 3, 5 และ 7 มก/ล. ปัจจัยที่ 2 คือ ระดับ
ควำมเข้มข้นของ NAA จ ำนวน 3 ระดับได้แก่ 0, 1 และ 2 มก./ล. เก็บข้อมูลโดยกำรนับจ ำนวนยอดและตรวจดู
กำรเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนที่เพำะเลี้ยง น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (analysis of variance) และ
ทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย โดยวิธี DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% (P ≤ 0.05) 



4. ศึกษำกำรเก็บรักษำปลำยยอดเผือกในสภำพเยือกแข็งด้วยวิธี Vitrification 
    4.1 ตัดปลำยยอด (shoot tip) ขนำด 1.5-2 ม.ม. preculture ใน petri dish ที่มีอำหำร MS + 

sucrose 0.3 M + วุ้น 0.8% เพำะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ในสภำพมืด 1 คืน 
    4.2 น ำปลำยยอดแช่ในสำร loading solution (glycerol 2 M + sucrose 0.4 M เป็นเวลำ 20 นำที 

ที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส 
    4.3 ศึกษำกำร dehydration โดยเปรียบเทียบกำรในแช่สำร PVS2 (glycerol 30% + ethylene 

glycol 15% + dimethyl sulphoxide 15% + sucrose 40%) และ PVS3 (glycerol 50% + sucrose 50%) 
และเปรียบเทียบเวลำที่ใช้ในกำรแช่ที่เหมำะสมที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 0, 10, 20 และ 30 นำท ี

    4.4 น ำ cryotube ที่มีปลำยยอดไปแช่ในไนโตรเจนเหลวนำน 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลำน ำ cryotube 
ที่แช่ในไนโตรเจนเหลวละลำยผลึกน้ ำแข็ง (Thawing) ในน้ ำอุ่นอุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส นำน 1-2 นำที 

    4.5 น ำชิ้นส่วนปลำยยอดมำล้ำงสำรละลำย cryoprotectant ด้วยสำร Unloading Solution 
(sucrose 1.2 M) นำน 10-15 นำทีที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส 

    4.6 เพำะเลี้ยงชิ้นส่วนปลำยยอดเผือกบนอำหำร MS ที่เติม sucrose 0.3 M เป็นเวลำ 1 วัน แล้วย้ำย
มำเพำะเลี้ยงบนอำหำร MS ที่เติม sucrose 0.1 M เป็นเวลำ 10 วัน     

    4.7 ย้ำยชิ้นส่วนปลำยยอดไปเลี้ยงบนอำหำร MS นำน 1 เดือน เพ่ือหำเปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวิต 
    4.8 รวบรวม บันทึกข้อมูลและสรุปผลกำรทดลอง 

 ศึกษำชนิดของสำร cryoprotectant ได้แก่ PVS2 และ PVS3 และเปรียบเทียบระยะเวลำในกำรแช่สำร 
cryoprotectant ได้แก่ 0, 10, 20 และ 30 นำที โดยแบ่งกำรทดลองออกเป็น 4 กำรทดลองได้แก่ พันธุ์เผือก
จ ำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ เผือกไข่ เผือกอ้อย เผือกหอมดอยมูเซอ และเผือกหอมพะเยำ โดยค ำนวณผลเป็นอัตรำกำร
รอดชีวิต (recovery rate) 
 

 - เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรทดลอง เริ่มตั้งแต่  ตุลำคม 2558    สิ้นสุด  กันยำยน 2561 
สถำนที่ด ำเนินกำร  ส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ กรมวิชำกำรเกษตร 
      
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1. ศึกษาการชักน าให้เกิดยอดบนอาหารสูตรต่างๆ ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดเผือก 
 น ำต้นเผือกจ ำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ เผือกไข่ เผือกอ้อย เผือกหอมดอยมูเซอ และเผือกหอมพะเยำ ที่ได้จำก
แปลงรวบรวมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร (ศวพ.พิจิตร) (ภำพที่ 1) มำฟอกฆ่ำเชื้อชิ้นส่วนตำยอด 
(apical bud) ด้วยสำรละลำยคลอร็อกซ์ 30% หยดสำร Tween 20 1-2  หยด ฟอกนำน 15 นำที เมื่อได้ชิ้นส่วน
เผือกทั้ง 4 พันธุ์ ที่ปรำศจำกกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเพำะเลี้ยงในอำหำรสังเครำะห์สูตร MS ที่ไม่เติมสำร
ควบคุมกำรเจริญเติบโต นำน 4 เดือน จนเป็นต้นที่สมบูรณ์แล้ว จึงตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญปลำยยอดต้นเผือก
ขนำดประมำณ 0.8 ซม. เพำะเลี้ยงบนอำหำรสังเครำะห์สูตรต่ำงๆ จ ำนวน 12 สูตร ได้แก่ อำหำรสูตร MS ที่เติม



สำรควบคุมกำรเจริญเติบกลุ่มโตไซโตไคนิน (BA) ควำมเข้มข้น 4 ระดับคือ 0, 3, 5 และ 7 มก/ล. ร่วมกับกลุ่มออก
ซิน (NAA) ควำมเข้มข้น 3 ระดับคือ 0, 1 และ 2 มก./ล. เพื่อศึกษำกำรชักน ำให้เกิดยอด (multiple shoots) 
 

   
ภาพที่ 1 สภำพแปลงรวบรวมพันธุ์เผือก (A) และ ลักษณะกำรปลูกในบ่อซีเมนต์ (B) ณ ศวพ.พิจิตร 

   

       
ภาพที่ 2 ลักษณะของเผือกไม่หอม ได้แก่ เผือกไข่ (A) และเผือกอ้อย (B) ที่เพำะเลี้ยงบนอำหำร MS ร่วมกับ BA 5 
mg/l และ NAA 2 mg/l และ เผือกหอม ได้แก่ เผือกหอมดอยมูเซอ (C) และ เผือกหอมพะเยำ (D) ที่เพำะเลี้ยงบน
อำหำร MS ร่วมกับ BA 5 mg/l และ NAA 1 mg/l เป็นเวลำ 4 เดือน 
 
จำกกำรทดลองเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญปลำยยอดของเผือกทั้ง 4 พันธุ์ (เผือกไข่ เผือกอ้อย เผือกหอมดอยมูเซอ 
และเผือกหอมพะเยำ) บนอำหำรสังเครำะห์สูตร MS ที่เติมสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต BA และ NAA ที่ระดับ
ควำมเข้มข้นต่ำงๆ จ ำนวน 12 สูตร เป็นเวลำ 4 เดือน พบว่ำเนื้อเยื่อเจริญปลำยยอดของเผือกท้ัง 4 พันธุ์ เมื่อ
เพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตร MS ที่เติม BA ควำมเข้มข้นระดับต่ำงๆ นำน 3-4 สัปดำห์ จะเริ่มมีกำรพัฒนำไปเป็น 
Multiple shoots ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันกับกำรทดลองของ Hutami และ Purnamaningsih (2013) สำร BA  
(6-Benzylaminopurine) เป็นสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนินที่นิยมใช้ในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เผือกเพ่ือชักน ำให้เกิดยอดจ ำนวนมำก (Chung and Goh, 1994) (ตำรำงท่ี 1-2) และ (ภำพท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 1 ผลของสูตรอำหำร MS ร่วมกับกำรเติม BA และ NAA ที่ระดับควำมเข้มข้นต่ำงๆ ต่อกำรเกิดยอด 
ของต้นเผือกไม่หอม ได้แก่ เผือกไขแ่ละเผือกอ้อย เมื่อเพำะเลี้ยงนำน 4 เดือน 

A B 

B C D A 



 
เผือกไม่หอม 

สูตรอำหำร 
MS + 

เผือกไข ่  เผือกอ้อย 

NAA (มก./ล.)  NAA (มก./ล.) 

BA (มก./ล.) 0 1 2 mean  0 1 2 mean 

0 1.45 b x 1.91 c x 1.71 c x 1.69 c  1.45 b x 1.21 c x 1.63 b x 1.43 c 

3 6.17 a x 4.89 b x 5.88 b x 5.65 b  4.63 a x 3.68 b x 3.05 b x 3.79 b 

5 8.34 a x 9.57 a x 10.25 a x 9.39 a   5.77 a x 8.37 a x 9.19 a x 7.78 a  

7 7.97 a x 7.39 ab x 6.97 ab x 7.44 a  6.52 a x 6.42 ab x 7.35 a x 6.76 a 

mean 5.98 5.94 6.20 6.04  4.59 4.92 5.31 4.94 

CV (%) 15.66   16.98  

ค่ำเฉลี่ยท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกับในแต่ละสูตรอำหำรไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ โดย DMRT ท่ีระดับควำมเชื้อมั่น 95 % 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำรกลุ่มไซโตไคนิน (BA) ใช้ตัวอักษร a, b, c 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำรกลุ่มออกซิน (NAA) ใช้ตัวอักษร x, y 

 
ตารางท่ี 2 ผลของสูตรอำหำร MS ร่วมกับกำรเติม BA และ NAA ที่ระดับควำมเข้มข้นต่ำงๆ ต่อกำรเกิดยอด 
ของต้นเผือกหอม ได้แก่ เผือกหอมดอยมูเซอและเผือกหอมพะเยำ เมื่อเพำะเลี้ยงนำน 4 เดือน 

 
เผือกหอม 

สูตรอำหำร 
MS + 

เผือกหอมดอยมูเซอ  เผือกหอมพะเยำ 

NAA (มก./ล.)  NAA (มก./ล.) 

BA (มก./ล.) 0 1 2 mean  0 1 2 mean 

0 2.30 b x 1.88 b x 1.62 b x 1.94 c  1.71 b x 1.83 c x 1.45 c x 1.66 c 

3 6.11 a x 5.21 a x 6.40 a x 5.91 b  4.79 a x 5.24 b x 4.24 b x 4.75 b 

5 8.69 a x 10.04 a x 9.72 a x 9.48 a  8.12 a x 9.57 a x 8.76 a x 8.82 a 

7 6.61 a x 5.84 a x 6.91 a x 6.45 b  6.84 a x 6.20 ab x 5.98 ab x 6.34 b 

mean 5.93 5.74 6.16 5.94  5.37 5.71 5.11 5.39 

CV (%) 17.79    18.80 

ค่ำเฉลี่ยท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกับในแต่ละสูตรอำหำรไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ โดย DMRT ท่ีระดับควำมเชื้อมั่น 95 % 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำรกลุ่มไซโตไคนิน (BA) ใช้ตัวอักษร a, b, c 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำรกลุ่มออกซิน (NAA) ใช้ตัวอักษร x, y 

  

 ผลกำรทดลองครั้งนี้พบว่ำ กำรตอบสนองต่อสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ
ปลำยยอดเผือกเพ่ือชักน ำให้เกิดยอดจ ำนวนมำกเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้ง 4 พันธุ์ คืออำหำรสูตร MS ที่เติมสำร
ควบคุมกำรเจริญเติบโต BA ร่วมกับ NAA ไม่มีผลต่อกำรเพ่ิมจ ำนวนยอด คือไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ส่วนอำหำรสูตร 
MS ที่เติมสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต NAA เพียงอย่ำงเดียวที่ระดับควำมเข้มข้นต่ำงๆ ทั้ง 3 ระดับคือ 0, 1 และ 2 



มก./ล. ไม่มีผลต่อกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนยอดเผือกทั้ง 4 พันธุ์ ในขณะที่อำหำรสูตร MS ที่เติมสำรควบคุมกำร
เจริญเติบโต BA เพียงอย่ำงเดียว ที่ระดับควำมเข้มข้นทั้ง 4 ระดับคือ 0 , 3, 5 และ 7 มก./ล. มีผลต่อกำรเพ่ิมขึ้น
ของจ ำนวนยอดเผือกทั้ง 4 พันธุ์ โดยเฉพำะที่ระดับควำมเข้มข้น 5 มก./ล. ท ำให้เพ่ิมปริมำณยอดของเผือกไข่ เผือก
อ้อย เผือกหอมดอยมูเซอ และเผือกหอมพะเยำ ได้มำกที่สุดเฉลี่ย 9.39 , 7.78, 9.48 และ 8.82 ยอด ตำมล ำดับ 
เช่นเดียวกันกับกำรทดลองเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลำยยอดเผือกพบว่ำเมื่อเพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตร MS ที่เติม BA 5 
มก./ล. สำมำรถชักน ำให้เกิดยอดได้จ ำนวนมำก (Vaurasi and Kant, 2016; Acedo et al., 2018)      
 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 ต้นเผือกไม่หอม ได้แก่ ต้นเผือกไข่ (A1-2) และ ต้นเผือกอ้อย (B1-2) และ ต้นเผือกหอม ได้แก่ เผือกหอม
ดอยมูเซอ (C1-2) และ เผือกหอมพะเยำ (D1-2) ที่ได้จำกกำรขยำยพันธุ์ในสภำพปลอดเชื้อ 
 สูตรอำหำรที่เหมำะสมส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลำยยอดเพ่ือชักน ำให้เกิดยอดจ ำนวนมำกของเผือก
ชนิดไม่หอม ได้แก่เผือกไข่ และเผือกอ้อย คือ MS ที่เติม BA 5 มก/ล. ร่วมกับ NAA 2 มก/ล. ท ำให้ได้ปริมำณยอด
ได้มำกที่สุดเฉลี่ย 10.25 และ 9.19 ยอด ตำมล ำดับ ในขณะที่สูตรอำหำรที่เหมำะสมของเผือกชนิดหอม ได้แก่

A1 A2 

B1 B2 

C1 C2 

D1 D2 



เผือกหอมดอยมูเซอร์ และเผือกหอมพะเยำ คือ MS ที่เติม BA 5 มก/ล. ร่วมกับ NAA 1 มก/ล ท ำให้ได้ปริมำณ
ยอดได้มำกท่ีสุดเฉลี่ย 10.04 และ 9.57 ยอด ตำมล ำดับ สอดคล้องกันกับกำรทดลองของ Nath และคณะ (2012) 
ที่ได้ท ำกำรเพำะเลี้ยงชิ้นส่วนปลำยยอดเผือกเป็นเวลำ 4 สัปดำห์พบว่ำอำหำรสูตร MS ที่เติม BA 5 มก/ล. ร่วมกับ 
NAA 1 มก/ล. สำมำรถชักน ำให้เกิดยอดได้ 3.66 ยอด/ชิ้นส่วน และกำรเพำะเลี้ยงชิ้นส่วน Meristem domes 
ของเผือกบนอำหำรสูตร MS ที่เติม BA 5 มก/ล. ร่วมกับ NAA 2 มก./ล. สำมำรถชักน ำให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 5.9 
ยอด/ชิ้นส่วน (Ko et al., 2008) 
 
 2. ศึกษาการเก็บรักษาปลายยอดเผือกในสภาพเยือกแข็งด้วยวิธี Vitrification 
 กำรทดลองเก็บรักษำปลำยยอดเผือกในสภำพเยือกแข็งด้วยวิธี Vitrification โดยตัดปลำยยอดเผือกขนำด 
1.5-2 ม.ม. Preculture 1 คืน แช่ในสำร loading solution นำน 20 นำที แล้วท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบสำร 
Cryoprotectant (PVS2 และ PVS3) และเวลำที่ใช้ในกำรแช่ที่เหมำะสม (0, 10, 20 และ 30 นำที) ก่อนเก็บใน
ไนโตรเจนเหลวนำน 24 ชม. หลังจำกล้ำงชิ้นส่วนปลำยยอดด้วยสำร unloading solution แล้วน ำปลำยยอดเลี้ยง
บนอำหำร MS ที่เติม sucrose 0.3 M นำน 1 วัน แล้วย้ำยไปเลี้ยงบนอำหำร MS ที่เติม sucrose 0.1 M นำน 10 
วัน จำกนั้นย้ำยไปเลี้ยงบนอำหำร MS นำน 1 เดือน เพ่ือตรวจนับอัตรำกำรรอดชีวิต  
 

    
 

ภาพที่ 4 ชิ้นส่วนปลำยยอดเผือกที่มีเจริญเติบโตหลังกำรเก็บรักษำในสภำพเยือกแข็งด้วยวิธี Vitrification ของ   
เผือกไข่ (A) เผือกอ้อย (B) เผือกหอมดอยมูเซอ (C) เผือกหอมพะเยำ (D) 
 

จำกกำรทดลองพบว่ำ เนื้อเยื่อปลำยยอดเผือกขนำด 1.5-2 ม.ม. ที่ไม่ได้แช่สำร PVS2 และ PVS3 เมื่อผ่ำน
กำร Preculture แล้วน ำไปเลี้ยงบนอำหำร MS ที่เติม sucrose 0.3 M นำน 1 วัน แล้วจึงย้ำยไปเลี้ยงบนอำหำร 
MS ที่เติม sucrose 0.1 M นำน 10 วัน พบว่ำมีอัตรำควำมมีชีวิตรอด 100% (ตำรำงที่ 5) แต่เมื่อน ำปลำยยอด
เผือกทั้ง 4 พันธุ์ ที่ผ่ำนกำรแช่ในสำร Cryoprotectant ทั้ง PVS2 และ PVS3 ท ำให้มีอัตรำควำมมีชีวิตต่ ำลง กำร
แช่ชิ้นส่วนปลำยยอดเผือกลงในสำร PVS2 และ PVS3 ที่ระยะเวลำ 20 และ 30 นำที ท ำให้ปลำยยอดเผือกมีอัตรำ
กำรรอดชีวิตสูงกว่ำแช่เป็นเวลำ 0 และ 10 นำที สอดคล้องกันกับกำรทดลองของ Sant และคณะ (2008) ที่ได้ท ำ
กำรอนุรักษ์ชิ้นส่วนปลำยยอดเผือกด้วยวิธี droplet vitrification พบว่ำเวลำที่ใช้ในกำรแช่ปลำยยอดในสำร PVS2 
ที่เหมำะสมคือช่วงเวลำ 20-40 นำที ซึ่งสำร Cryoprotectant ที่เหมำะส ำหรับกำรเก็บรักษำปลำยยอดเผือกใน
สภำพเยือกแข็งด้วยวิธี Vitrification คือ สำร PVS3 และเวลำที่เหมำะสมในกำรแช่คือ 30 นำที ท ำให้มีอัตรำกำรมี
ชีวิตรอดของเผือกไข่ เผือกอ้อย เผือกหอมดอยมูเซอ และเผือกหอมพะเยำ คือ 49.5 , 64.1, 52.7 และ 59.5% 

B C D A 



ตำมล ำดับ สำร PVS2 มีส่วนประกอบของ DMSO ซึ่งอำจมีผลต่อควำมเป็นพิษกับเนื้อเยื่อพืช (Takagi et al., 
1997) จึงท ำให้อัตรำควำมมีชีวิตรอดต่ ำกว่ำกำรใช้สำร PVS3 

 
ตารางที่ 3 ผลของชนิดสำร Cryoprotectant (PVS2 และ PVS3) และเวลำที่ใช้ในกำรแช่ (0, 10, 20 และ 30
นำที) ที่มีต่ออัตรำกำรรอดชีวิต (%) หลังแช่ในไนโตรเจนเหลวของเผือก 4 พันธุ์ 
 

พันธุ์ 
+PVS2 +PVS3 

-PVS2 -PVS3 
0 10 20 30 0 10 20 30 

เผือกไข ่ 0 10 29.8 39.6 0 10 29.8 49.5 100 100 

เผือกอ้อย 0 12.8 51.8 51.8 0 25.6 51.8 64.1 100 100 

เผือกหอมดอยมูเซอ 0 10.6 31.6 31.6 0 21.1 42.2 52.7 100 100 

เผือกหอมพะเยำ 0 0 39.6 19.8 0 10 19.8 59.5 100 100 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. สูตรอำหำรที่เหมำะสมส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลำยยอดเพ่ือชักน ำให้เกิดยอดจ ำนวนมำกของ
เผือกชนิดไม่หอม ได้แก่เผือกไข่ และเผือกอ้อย คือ MS ที่เติม BA 5 มก/ล. ร่วมกับ NAA 2 มก/ล. ท ำให้ได้ปริมำณ
ยอดได้มำกท่ีสุดเฉลี่ย 10.25 และ 9.19 ยอด ตำมล ำดับ ในขณะที่สูตรอำหำรที่เหมำะสมของเผือกชนิดหอม ได้แก่
เผือกหอมดอยมูเซอร์ และเผือกหอมพะเยำ คือ MS ที่เติม BA 5 มก/ล. ร่วมกับ NAA 1 มก/ล ท ำให้ได้ปริมำณ
ยอดได้มำกที่สุดเฉลี่ย 10.04 และ 9.57 ยอด ตำมล ำดับ 

2. สำร Cryoprotectant ที่ เหมำะส ำหรับกำรเก็บรักษำปลำยยอดเผือกในสภำพเยือกแข็งด้วยวิธี 
Vitrification คือ สำร PVS3 และเวลำที่เหมำะสมในกำรแช่คือ 30 นำที ท ำให้มีอัตรำกำรรอดชีวิตของเผือกไข่ 
เผือกอ้อย เผือกหอมดอยมูเซอร์ และเผือกหอมพะเยำ คือ 49.5, 64.1, 52.7 และ 59.5% ตำมล ำดับ 

3. ข้อเสนอแนะ ควรท ำกำรศึกษำกำร Regeneration หลังจำกกำรแช่ปลำยยอดเผือกใน Liquid 
Nitrogen เพ่ิมเติม เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จำกผลกำรทดลองนี้ได้สูตรอำหำรที่เหมำะสมส ำหรับกำรขยำยพันธุ์เผือกในสภำพปลอดเชื้อ ได้เทคนิคกำร
เก็บรักษำเชื้อพันธุกรรมเผือกของไทยในสภำพเยือกแข็งเพ่ือกำรอนุรักษ์ระยะยำว  และสำมำรถอนุรักษ์เชื้อ
พันธุกรรมเผือกของไทยในสภำพเยือกแข็งที่ธนำคำรเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร 

 
11. กิตติกรรมประกาศ 



ขอขอบคุณกรมวิชำกำรเกษตรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติที่สนับสนุนงบวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบคุณส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ กรมวิชำกำรเกษตร สถำนที่ท ำกำรวิจัย และขอขอบคุณคณะผู้ร่วม
วิจัยทุกท่ำนที่สนับสนุนและร่วมงำนวิจัยอย่ำงเต็มที่ 

 
12. เอกสารอ้างอิง 
ทรงพล สมศรี. 2548. แสดงผลเปรียบเทียบพันธุ์ "โครงกำรกำรปรับปรุงพันธุ์พืชสวน". นสพ. กสิกร ปีที่ 78 ฉบับที่ 

5 กรมวิชำกำรเกษตร แหล่งข้อมูล: http://www.agric-prod.mju.ac.th/web- veg/article/ 
new145.html. สืบค้น: 27 พฤษภำคม 2557  

มำลินี พิทักษ์, สมศรี บุญเรือง และรังสิมันตุ์ สัมฤทธิ์. มปป. กำรปลูกเผือก. กลุ่มพืชไร่ กองส่งเสริมพืชไร่นำ กรม
ส่งเสริมกำรเกษตร แหล่งข้อมูล: http://www.baabjomyut.com. สืบค้น: 27 พฤษภำคม 2557 

นิรนำม. 2539. เรื่องที่ 5 พืชหัว: เผือก. สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว เล่มที่ 5. เขตดุสิต, กรุงเทพฯ. 181 หน้ำ. 

นิรนำม. 2557. เผือก. ฐำนควำมรู้ด้ำนพืช กรมวิชำกำรเกษตร. แหล่งข้อมูล: http://www.doa.go.th/ 
pl_data/TARO/STAT/st1.html. สืบค้น: 25 เมษำยน 2557 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.). 2544. PROSEA ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 9 พืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช้เมล็ด. พิมพ์ครั้งที่ 1. สหมิตรพริ้นติ้ง, กรุงเทพฯ. 299 
หน้ำ. 

Acedo, V.Z., O.P. Damasco, A.C. Laurena, P.C. Sta Cruz, L.O. Namuco and A.G. Lalusin. 2018. 
Shoot tip splitting for rapid micropropagation of Philippine taro (Colocasia esculenta 
(L.) Schott). International Journal of Advance Agricultural Research. 6: 38-46. 

Chung R.C. and C.J. Goh. 1994. High frequency direct shoot regeneration from corm axillary buds 
and rapid clonal propagation of taro (Colocasia esculenta var. esculenta (L.) Schott 
(Araceae)). Plant Sci. 104: 93-100. 

Engelmann, F. 2000. Development of cryopreservation techniques. pp. 8-20. In Englemann, F. 
and Takagi, H. (eds.) Cryopreservation of Tropical Plant Germplasm Current Research 
Progress and Application. IPGRI, Rome. 

Hutami, S. and R. Purnamaningsih. 2013. Shoot multiplication of taro (Colocasia esculenta var. 
Antiquorum) through in vitro culture. pp. 35-40. In: Proceeding International 
Conference 2013 The 4th Green Technology Facculty of Science and Technology 
Islamic of University State Maulana Malik Ibrahim Malang. Indonesia. 

Kim. H.H., J.W. Yoon, Y.E. Park, E.G. Cho, J.K. Sohn, T.S. Kim and F. Engelmann. 2006. 
Cryopreservation of potato cultivated varieties and wild species: critical factors in 
droplet vitrification. CryoLett. 27: 223-234. 

http://www.agric-prod.mju.ac.th/web-%20veg/article/%20new145.htm
http://www.agric-prod.mju.ac.th/web-%20veg/article/%20new145.htm
http://www.baabjomyut.com/
http://www.doa.go.th/pl_data/TARO/STAT/st1.html


Ko, C.Y., J.P. Kung and R. Mc Donald. 2008. In vitro micropropagation of white dasheen 
(Colocasia esculenta). African Journal of Biotechnology. 7(1): 41-43.  

Matsumoto, T., A. Sakai, C. Takahashi and K. Yamada. 1995. Cryopreservation of in vitro grown 
apical meristems of wasabi (Wasadia japonica) by encapsulation-vitrification method. 
CryoLett. 16: 189-196. 

Nath, V.S., M.S. alias Sankar, V.M. Hegde, M.L. Jeeva, R.S. Misra and S.S. Veena. 2012. A simple 
and efficient protocol for rapid regeneration and propagation of taro (Colocasia 
esculenta (L.) Schott.) in vitro from apical meristems. International Journal of Plant 
Developmental Biology. 6(1): 64-66. 

Preetha, T.S., A.S. Hemanthakumar and P.N. Krishnan. 2013. Shoot tip Cryopreservation by 
Vitrification in Kaempferia galangal L. An endangered, over exploited medicinal plant 
in Tropical Asia. Journal of Pharmacy and Biological Sciences 8(3): 19-23. 

Ramanatha Rao V. 2010. The Global Diversity of Taro: Ethnobotany and Conservation. 
Biodiversity International, Rome, Italy. 212 pp. 

Reed, B.M. 2008. Plant Cryopreservation: A Practical Guide, Springer, New York. 542 pp. 
Sant, R., B. Panis, M. Taylor and A. Tyagi. 2008. Cryopreservation of shoot-tips by droplet 

vitrification applicable to all taro (Colocasia esculenta var. esculenta) accessions. Plant 
Cell Tiss Organ Cult. 92: 107-111. 

Takagi, H., N. Tien Thinh, O.M. Islam and T. Senboku. 1997. Cryopreservation of in vitro-grown 
shoot tips of taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) by vitrification. 1. Investigation of 
basic conditions of the vitrification procedure. Plant Cell Reports. 16: 594-599. 

Vaurasi, V. and R. Kant. 2016. Effects of salinity and plant growth media on in vitro growth and 
development of taro (Colocasia esculenta L.) varieties. Acta Horticulturae et 
Regiotecturae. 1: 17-20. 

Wang, J.-K. 1983. Taro, a review of Colocacia esculenta and its potentials. University of Hawaii 
Press, Hawaii. 400 pp. 

Wang, Q, O. Batuman, P. Li, M.B. Joseph and R. Gafny. 2002. A simple and efficient 
cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of ‘Troyer’ citrange [Poncirus trifoliata (L.) 
Raf. × Citrus sinensis (L.) Osbeck.] by encapsulation-vitrification. Euphytica 128: 135-142. 

 
13. ภาคผนวก  

ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของจ ำนวนยอดของเผือกไข่ที่เลี้ยงบนอำหำรสูตร MS 
ร่วมกับกำรเติมฮอร์โมน BA และ NAA เป็นเวลำนำน 4 เดือน โดยใช้ค่ำ Transformed to Log(X+1) 



    SV DF     SS    MS    F 
TREATMENT 11 2.45121090      0.22283735       14.26 ** 
AUX (NAA) 2 0.00164182        0.00082091         <1 
CYTO (BA) 3 2.40458704        0.80152901        51.29 ** 
CxA 6 0.04498203        0.00749701          <1 
ERROR 36 0.56259755        0.01562771  

TOTAL 47 3.01380845   
       ** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01 

       ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 2 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของจ ำนวนยอดของเผือกอ้อยที่เลี้ยงบนอำหำรสูตร MS 
ร่วมกับกำรเติมฮอร์โมน BA และ NAA เป็นเวลำนำน 4 เดือน โดยใช้ค่ำ Transformed to Log(X+1) 

    SV DF     SS    MS    F 
TREATMENT 11 2.40887295      0.21898845       6.64 ** 
AUX (NAA) 2 0.00747353        0.00373676         <1 
CYTO (BA) 3 2.27983160        0.75994387        23.04 ** 
CxA 6 0.12156782        0.02026130          <1 
ERROR 36 1.18751403        0.03298650  

TOTAL 47 3.59638698   
       ** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01 

       ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของจ ำนวนยอดของเผือกหอมดอยมูเซอร์ที่เลี้ยงบน
อำหำรสูตร MS ร่วมกับกำรเติมฮอร์โมน BA และ NAA เป็นเวลำนำน 4 เดือน โดยใช้ค่ำ Transformed to 
Log(X+1) 

    SV DF     SS    MS    F 
TREATMENT 11 1.94841274      0.17712843       5.61 ** 
AUX (NAA) 2 0.01670246        0.00835123         <1 
CYTO (BA) 3 1.86116786        0.62038929        19.65 ** 
CxA 6 0.07054243        0.01175707          <1 
ERROR 36 1.13643798        0.03156772  



TOTAL 47 3.08485072   
       ** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01 

       ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ

 

ตารางภาคผนวกที่ 4 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของจ ำนวนยอดของเผือกหอมพะเยำที่เลี้ยงบนอำหำร
สูตร MS ร่วมกับกำรเติมฮอร์โมน BA และ NAA เป็นเวลำนำน 4 เดือน โดยใช้ค่ำ Transformed to 
Log(X+1) 

    SV DF     SS    MS    F 
TREATMENT 11 2.15785437      0.19616858       9.60 ** 
AUX (NAA) 2 0.01740182        0.00870091         <1 
CYTO (BA) 3 2.12458525        0.70819508        34.66 ** 
CxA 6 0.01586731        0.00264455          <1 
ERROR 36 0.73559132        0.02043309  

TOTAL 47 2.89344570   
       ** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01 

       ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
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