
 
 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2562 

1. แผนการวิจัย การอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

2. โครงการวิจัย โครงการวิจัยเทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชกรมวิชาการ

เกษตร 

 กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ  

3. ชื่อการทดลอง การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชสกุลกลอยในรูปหัวจิ๋วในสภาพปลอดเชื้อ 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวภัทรียา สุทธิเชื้อนาค1 ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 

ผู้ร่วมงาน  : 1. นางสาวสุพินญา บุญมานพ1    
   : 2. นายวรกิจ ห้องแซง1 
5. บทคัดย่อ: 

การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชสกุลกลอยในสภาพปลอดเชื้อมีหลายรูปแบบ วิธีการหนึ่งที่น่าสนใจคือการ

อนุรักษ์ในรูปหัวจิ๋ว โดยท าการศึกษาพืชสกุลกลอยที่ใช้หัวในการบริโภค 5 ชนิด ได้แก่ กลอย มันจาวมะพร้าว มัน

นก มันอ้อน และมันเหน็บ  ปลูกเพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชสกุลกลอยทั้ง 5 ชนิด พบว่า สูตร MS + BA 

20mg/l + NAA 4 mg/l + ผงถ่าน จะให้ต้นที่แข็งแรง และมีจ านวนยอดมากกว่า เหมาะที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยง

เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นให้เพียงพอส าหรับใช้ในการทดลองหาสูตรชักน าให้เกิดหัวจิ๋ว ส่วนปริมาณน้ าตาลและสารชะลอ

การเจริญเติบโต (อาล่าร์-8) ไม่มีผลต่อการเกิดหัวจิ๋วในพืชสกุลกลอยทั้ง 5 ชนิด 

ค าส าคัญ:  การชักน าให้เกิดหัวจิ๋วในสภาพปลอดเชื้อ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พืชสกุลกลอย 
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6. ค าน า 

พืชสกุลกลอย (Dioscorea) เป็นพืชที่มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีการน ามาใช้

ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งที่ใช้เป็นอาหาร และยารักษาโรค ส่วนใหญ่จะเก็บจากป่าหรือสภาพธรรมชาติ 

มีบ้างที่ปลูกแซมใต้ต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา ดังนั้นเมื่อพ้ืนที่ป่าถูกท าลายมากขึ้นและพ้ืนที่เมืองขยายตัว พืชสกุลนี้

จึงค่อยสูญหายไปก่อนที่เราจะได้รู้จักและน ามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจึงได้

เก็บรวบรวมพืชสกุลกลอยจากแหล่งต่างๆมาปลูกรวบรวม เพ่ือศึกษาลักษณะทางสันฐานวิทยาและจ าแนกชนิด

พันธุ์ โดยมีเป้าหมายเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหัวพ้ืนเมืองในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช เบื้องต้นได้ศึกษาเทคนิคการเก็บ

เป็น germplasm เนื่องจากไม่มีเมล็ดพันธุ์ให้เก็บ ซึ่ง Okoli, 1991 ได้กล่าวว่า เป็นการเก็บรวบรวมพันธุ์ที่

ปลอดภัย อีกทั้งเป็นวิธีการเก็บส ารองพันธุ์ที่ดี 

แต่จากการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ท าให้ได้ทราบว่าไม่ได้เป็นตามค ากล่าวนั้นเลยกล่าวคือ การที่น้ า

ท่วมขังในแปลงรวบรวมพันธุ์สูงกว่าครึ่งเมตรเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อน้ าลดจะมีเพียงชนิดพันธุ์ที่มีการลงหัว

เร็วเท่านั้นที่รอดชีวิต ส่วนต้น germplasm ในสภาพปลอดเชื้อ เมื่อน้ าท่วมขังห้องปฏิบัติการท าให้ไม่มีไฟฟ้า

ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างต้นเหล่านั้นก็ตายหมด จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการเก็บรักษาพันธุกรรมที่ปลอดภัยกว่า 

โดยชักน าให้เกิดหัว (tuber) ในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งการเก็บรักษาหัวพันธุ์ในช่วงวิกฤติที่ไม่มีไฟฟ้า โอกาสที่จะรอด

ชีวิตน่าจะสูงกว่าการเก็บแบบ germplasm 

7. วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมพันธุ์พืชสกุลกลอยที่ใช้หัวในการบริโภค 5 ชนิด ได้แก่ กลอย มันจาวมะพร้าว มันนก มันอ้อน 

และมันเหน็บ  ปลูกเพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

2. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุลกลอยในสูตรอาหาร MSดัดแปลง เพ่ือขยายจ านวนต้นให้เพียงพอต่อการ

ทดลองการเก็บรักษาในสภาพชะลอการเจริญเติบโต และการชักน าให้เกิดหัวจิ๋ว 

3. ตัดชิ้นส่วนตาข้างส าหรับการทดลองดังนี้ 

 3.1 การศึกษาความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักร่วมกับปริมาณน้ าตาล วางแผนการทดลองแบบ 

factorial in CRD ท าการทดลอง 3 ปัจจัย จ านวน 10 ซ้ า 

       3.1.1 พันธุ์พืชสกุลกลอย 5 ชนิด 

       3.1.2 ธาตุอาหารหลัก MSดัดแปลง 2 สูตร ได้แก่ ½ MS และ ¼ MS 

       3.1.3 ปริมาณน้ าตาล 3 ระดับ ได้แก่ 10  50 และ 100 กรัมต่อลิตร  

 3.2 การศึกษาการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต (growth regulator) วางแผนการทดลองแบบ 

factorial in CRD ท าการทดลอง 2 ปัจจัย จ านวน 10 ซ้ า 



       3.2.1 พันธุ์พืชสกุลกลอย 5 ชนิด 

       3.2.2 ความเข้มข้นของ อาล่าร์-85  5 ระดับ ได้แก่ 0 10  50  100 และ 500 มิลลิกรัม

ต่อลิตร 

4. น าต้นอ่อนที่ผ่านการเก็บรักษาที่ระยะเวลาต่างๆ ออกปลูก  เพื่อดูอัตราการรอดชีวิต 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. รวบรวมพันธุ์พืชสกุลกลอยที่ใช้หัวในการบริโภค 5 ชนิด 

2. น าชิ้นส่วนตาข้างพันธุ์พืชสกุลกลอยทั้ง 5 ชนิด เพาะเลี้ยงในอาหารเพ่ือขยายปริมาณต้น เพ่ือใช้ในการ

ทดลองศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาในสภาพชะลอการเจริญเติบโต และการชักน าให้เกิดหัวจิ๋ว 2 เทคนิค 

3. บันทึกข้อมูลการรอดชีวิตและการเจริญเติบโต และน าต้นอ่อนพืชสกุลกลอยออกปลูกในสภาพโรงเรือน 

เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินการทดลอง  เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม 2558    สิ้นสุด  กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนินการ  ห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและ

จุลินทรีย์ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (บางเขน) 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ท าการฟอกฆ่าเชื้อจากตาข้างของกลอย (Dioscorea alata) ด้วย Clorox ที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่า ที่

ความเข้มข้น 10% 10นาที ได้ต้นที่ยังมีชีวิต และปลอดเชื้อ 20% น าต้นที่ได้มาเลี้ยงในอาหารสูตร MS + BA 

5mg/l เพ่ือให้เจริญเติบโต จนมีใบ2-3ใบ จึงตัดข้อลงเลี้ยงในอาหารสูตรเดิมเพ่ือเพ่ิมปริมาณต้น พบว่าเมื่อเลี้ยงไป

สัก1-2 สัปดาห์ อาหารจะเริ่มเปลี่ยนสีเข้มขึ้น จึงทดลองย้ายลงอาหารสูตรเดิม แต่ใส่ผงถ่าน โดยทดลองเลี้ยงเพ่ือ

เปรียบเทียบกันระหว่างสูตรที่มีผงถ่านกับไม่มีผงถ่านสูตรที่ใส่ผงถ่าน ใบจะมีขนาดใหญ่กว่า แต่ล าต้นจะไม่ยืดตัวให้

ข้อเพ่ิม ซึ่งไม่ช่วยในการขยายเพ่ิมปริมาณส าหรับใช้ในการทดลอง จึงทดลองเลี้ยงกลอยในอาหารสูตร MS + BA 

10mg/l + NAA 4 mg/l + ผงถ่าน และสูตร MS + BA 20mg/l + NAA 4 mg/l + ผงถ่าน พบว่า สูตร MS + BA 

20mg/l + NAA 4 mg/l + ผงถ่าน จะให้ต้นที่แข็งแรง และมีจ านวนยอดมากกว่า เหมาะที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยง

เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นให้เพียงพอส าหรับใช้ในการทดลองหาสูตรชักน าให้เกิดหัวจิ๋ว อยู่ระหว่างเพ่ิมปริมาณต้นกลอย 

ด้วยอาหารสูตร MS + BA 20 mg/l + NAA 4mg/l + ผงถ่าน (รูปภาพที่ 2.6.1) 



 
 

รูปภาพที่ 2.6.1 ภาพการทดลองเลี้ยงเพ่ือเปรียบเทียบกันระหว่างสูตรที่มีผงถ่านกับไม่มีผงถ่าน 

ท าการทดลองชักน าให้เกิดหัวจิ๋วโดยศึกษาความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก ร่วมกับปริมาณน้ าตาล วาง
แผนการทดลองแบบ factorial in CRD ท าการทดลอง 3 ปัจจัย จ านวน 3 ซ้ า (เนื่องจากยังไม่สามารถเพ่ิมปริมาณ
ต้นกลอยได้พอส าหรับ 10ซ า้)ปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง 3 ปัจจัย ได้แก่ 

1. พันธุ์พืชสกุลกลอย 5 ชนิด 
2. ธาตุอาหารหลัก MSดัดแปลง 2 สูตร คือ 1/2 MS และ 1/4 MS 
3. ปริมาณน้ าตาล 3ระดับ คือ 10, 50 และ100 กรัม/ลิตร 
พันธุ์พืชสกุลกลอย 5ชนิด ได้แก่ กลอย มันจาวมะพร้าว มันนก มันอ้อนและมันเหน็บนอกจากนี้ยังได้

ทดลองตัดหัวจิ๋ว (microfiber) ของมันจาวที่เกิดในขวดเพาะเลี้ยง ใส่ในขวดที่นึ่งฆ่าเชื้อ เพ่ือทดลองเก็บในสภาพ
ปลอดเชื้อโดยไม่มีอาหาร ว่าจะสามารถเก็บได้นานก่ีเดือน (รูปภาพที่ 2.6.2) 

 

 
รูปภาพท่ี 2.6.2 การทดลองชักน าให้เกิดหัวจิ๋วโดยศึกษาความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก ร่วมกับปริมาณน้ าตาล 

 

การศึกษาการลดความเข้มข้นธาตุอาหารหลักร่วมกับปริมาณน้ าตาล 

เมื่อท าการเก็บรักษาพืชสกุลกลอย 5 ชนิดในอาหาร MS (1/2MS และ 1/4 MS) ร่วมกับปริมาณน้ าตาล 

10, 50 และ 100 กรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลา 6 เดือน พบว่าพืชสกุลกลอย 5 ชนิดที่เก็บรักษาในอาหาร 1/2MS และ 



1/4 MS ร่วมกับปริมาณน้ าตาล 30 กรัมต่อลิตร คือ จะมีความสูงกว่าที่เติมน้ าตาลในปริมาณ 50 และ 100 กรัม

ต่อลิตร ซึ่งมีการแตกยอดจ านวนมากกว่า แต่ต้นไม่แข็งแรง  และไม่พบการเกิดหัวจิ๋วในทุกความเข้มข้น 

การศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulator) 

เมื่อท าการเก็บรักษาพืชสกุลกลอย 5 ชนิดในอาหาร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต อาล่าร์-85 ที่ 

0 10  50 100 และ  500  มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าพืชสกุลกลอย 5 ชนิด มีการแตกยอดเพ่ิมขึ้น ต้นอ่อนแอลงและ

เริ่มตายเมื่อเวลา  3 เดือน ไม่พบการเกิดหัวจิ๋วในทุกความเข้มข้น 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ปริมาณน้ าตาล และสารชะลอการเจริญเติบโต อาล่าร์-85 ไม่สามารถชักน าให้เกิดหัวจิ๋ว แต่จะมีผลต่อ

ความสูงของต้น และการแตกยอดเท่านั้น  

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ข้อมูลด้านต่างๆ การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชสกุลกลอยในรูปหัวจิ๋วในสภาพปลอดเชื้อ รวมถึงข้อมูล

การใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลกลอย ส าหรับการใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรด้านต่างๆ ในอนาคต เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด กลุ่มเป้าหมายคือ นักวิจัย เกษตรกร นักวิชาการนักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ที่ท างาน

เกี่ยวกับธนาคารเชื้อพันธุ์พืช หรือ พัฒนาต่อเพ่ือให้สามารถน าผลของงานวิจัยไปใช้ปฏิบัติในการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์

พืช 

11.  กิตติกรรมประกาศ 

การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชสกุลกลอยในรูปหัวจิ๋วในสภาพปลอดเชื้อ ขอขอบคุณหัวหน้าการทดลอง ผู้
ร่วมวิจัย คณะท างาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของกลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์  ส านักวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และหน่วยงานภายนอกทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนช่วยในสนับสนุนการด าเนินงานการทดลอง 
นี้ให้เป็นผลส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง  
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