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บทคัดย่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเสาซี่งเป็นพืชพื้นเมืองชนิดหนึ่ง โดยศึกษาตั้งแต่วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ อาหารที่ใช้
ชักนำ�ยอด อาหารที่ใช้ชักนำ�ราก และการย้ายปลูกในสภาพแปลง ผลการวิจัยพบว่าการฟอกฆ่าเชื้อปลายยอดมันเสา
ด้วยการใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.5% 20 นาที ให้ผลดีที่สุดมีการปนเปื้อนเพียง 20% เมื่อนำ�ไปชักนำ�ยอดในอาหาร
8 สูตรซึ่งผสมผงถ่านกัมมันต์ 0.1% อาหารสูตร MS+BAP 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร + IAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จำ�นวน
ข้อมากที่สุด 4.38 ข้อ ในเวลา 6 สัปดาห์ และอาหารสูตร MS+BAP 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ชักนำ�จำ�นวนยอดมากที่สุด
2.23 ยอด ในเวลา 8 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาสูตรอาหารที่ชักนำ�รากมันเสา 4 สูตรในเวลา 1 เดือน อาหารทุกสูตร
สามารถชักนำ�รากมันเสาได้ 100% โดยอาหารสูตร MS+NAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จำ�นวนรากมากที่สุด 3.41 ราก
และอาหารสูตร MS ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต ให้ความยาวรากมากที่สุด 5.62 เซนติเมตร สำ�หรับการย้าย
ปลูกในสภาพแปลงด้วยวัสดุปลูก 4 ชนิด ในเวลา 2 เดือน วัสดุที่ให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายของมันเสา100 % ได้แก่
การใช้ทรายอย่างเดียวและใช้ทรายผสมถ่านแกลบอัตรา 1:1
คำ�สำ�คัญ: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มันเสา พืชพื้นเมือง

Abstract
The native plant, Dioscorea alata L. tissue culture was studied in terms of using surface disinfestation,
shoot induction medium, root induction medium and transplanting to the field. The result showed that
surface disinfestation on shoot tips of D. alata L. with sodium hypochlorite 1.5% for 20 minutes was the
best condition which resulted only 20% contamination. All shoot induction media were mixed with 0.1
% activated charcoal. Among 8 studied media , MS+BAP 1.5 mg/L + IAA 0.5 mg/L produced the highest
number of node (4.38 nodes) in 6 weeks. After 8 weeks, MS+ BAP 1.0 mg/L induced the highest amount
of shoot (2.23 shoots). All the four studied formula of root media was able to induce the root formation
in one month. The media, MS + NAA 0.5 mg/L was found to produce the highest number of roots (3.41
roots) while MS without growth regulator yielded the longest root ( 5.62 c.m.). Regarding survival percentage
measured two months after transplanting the plants to the field in four types of growth material, was found
100 % survive when planted in sand or in a mixture of sand and rice husk charcoal (1:1).
Keywords: Tissue culture, Dioscorea alata L., Native plant
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บทนำ�
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกโดยเฉพาะ
ด้านพันธุ์พืชกำ�ลังลดลงอย่างมากตามจำ�นวนป่าไม้ที่ถูก
ทำ�ลาย ทำ�ให้เหลือพืน้ ทีป่ า่ น้อยลง ประเทศไทยเป็นประเทศ
หนึ่งที่เหลือพื้นที่ป่าไม้ไม่ถึงร้อยละ 30 ของพื้นที่ประเทศ
[1] ประกอบกับระบบปลูกพืชในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นการ
ปลูกแบบเชิงเดีย่ ว ทำ�ให้พนั ธุพ์ ชื อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่พชื ปลูก เช่น
พืชดัง้ เดิมหรือพืชพืน้ เมือง พืชทีน่ �ำ มาใช้เชิงเศรษฐกิจน้อย
ถูกทอดทิง้ หรือถูกทำ�ลายไป ถ้าไม่มกี ารอนุรกั ษ์หรือนำ�พืช
เหล่านีม้ าขยายพันธุเ์ พิม่ จำ�นวน จะทำ�ให้พนั ธุพ์ ชื สูญหายไป
แหล่งในการคัดเลือกพันธุพ์ ชื เพือ่ ใช้ประโยชน์ดา้ นอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ตลอดจนวัตถุดิบ
ด้านอุตสาหกรรมย่อมน้อยลงไปด้วย [2] และในอนาคต
อาจเกิดวิกฤตด้านพืชอาหาร หรือพืชที่ใช้ประโยชน์ด้าน
อื่นๆ ถูกทำ�ลายจากศัตรูพืชได้ง่ายขึ้นเพราะพืชจะมีฐาน
ทางพันธุกรรมที่แคบลง ดังนั้นจึงสมควรนำ�พืชพื้นเมือง
ต่างๆ มาศึกษาการขยายพันธุเ์ พิม่ จำ�นวนเพือ่ ใช้ประโยชน์
ต่อไป
มันเสา (winged yam, greater yam, white
yam) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dioscorea alata L. มีชื่อ
อื่นๆ อีกคือ มันหลวง มันหวาย เป็นต้น ซึ่งอยู่ในวงศ์
Dioscoreaceae [3-5] เป็นไม้เถาไม่มีเนื้อไม้ มีหัวใต้ดิน
เช่นเดียวกับกลอย ลำ�ต้นเป็นเถามักจะยาวเลื้อยไปตาม
ต้นไม้ได้สงู และไกลซึง่ อาจมีความยาวได้ถงึ 16 เมตร ใบ
เป็นใบเดี่ยวรูปหัวใจ มีก้านใบยาวออกตรงกันข้าม มีเส้น
ใบออกจากฐานใบหลายเส้นยาวไปถึงปลายใบ (Figure 1A)
เนื้อใบบาง ช่อดอกห้อยลง ดอกขนาดเล็กค่อนข้างแน่น
ดอกเพศผูแ้ บบ panicle มีกลิน่ หอมแรงกว่าดอกเพศเมีย
ซึง่ เป็นแบบ spike ผลแห้งแบบแคปซูลมี 3 ซีก สันนิษฐาน
ว่ามีถิ่นดั้งเดิมในประเทศไทยหรือพม่า แล้วจึงแพร่ไป
ทั่วเอเชีย หัวมีรูปทรงต่างกันออกไปทั้งแบบยาวตรง
กลมรี (Figure 1B) นิ้วมือ ตัวยู เป็นต้น ซึ่งเคยมีการ
ค้นพบถึง 72 แบบ จึงเรียกชื่อไปตามลักษณะหัว มันเสา
มีทั้งคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนสูงกว่ามันชนิดอื่นๆ อีก
ทั้งยังมีฟอสฟอรัส แคลเซียม และเบต้าแคโรตีน [4,6,7]
ในประเทศไทยมีการนำ�มาทำ�อาหารได้หลายแบบ เช่น ต้ม

ย่างจิม้ นํา้ ตาล ต้มนํา้ ตาลแกงบวด หรือแกงเลียงปลาย่าง
นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพร เช่น ใช้ขับพยาธิ
รักษาโรคเรือ้ น ริดสีดวงทวาร รับประทานหลังฟืน้ ไข้จาก
อาการไอเป็นเลือด โรคไตและม้ามอักเสบ [8-9] ในต่าง
ประเทศมีรายงานว่ามันเสามีแหล่งกำ�เนิดในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ [10] พบทัว่ ไปในเขตร้อนของอเมริกาใต้ อาฟริกา
ออสเตรเลีย และสเปน ในอเมริกามีการนำ�เข้าไปปลูก
เป็นไม้ประดับจากพ่อค้าชาวโปรตุเกสและสเปน ใช้เป็น
พืชอาหาร เช่น นำ�ไปทำ�ขนมหวาน ไอศกรีม สวิสโรล
ทาร์ต คุกกี้ เค้ก และขนมอบอื่นๆ ใช้เป็นยาพื้นบ้านใน
การระบายและขับพยาธิ แก้ไข้ โกโนเรีย เรื้อน เนื้องอก
แผลอักเสบ [5] ในประเทศฟิลิปปินส์รายงานพบสาร
ฟินอลิกมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีโปรตีนไดออส
โครีน (dioscorin) ช่วยควบคุมความดัน รักษาโรคเกี่ยว
กับภูมิคุ้มกันและมะเร็ง เป็นต้น [11]
มันเสาเจริญเติบโตบนดินร่วนปนทรายตามชายเขา
หรือริมธารนํา้ ส่วนการขยายพันธุห์ รือการปลูกมันชนิดนี้
ส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี ารปลูกอย่างจริงจัง มักจะเก็บหัวตามป่า
ซึ่งขยายพันธุ์โดยเมล็ด [12] จากประสบการณ์ของผู้วิจัย
ได้นำ�ส่วนหัวใต้ดินมาเพาะในกระถางทราย รดนํ้าให้ชุ่ม
วันละ 1–2 ครั้ง หัวจะสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้โดยใช้
เวลาประมาณ 7–10 วัน แต่ปัจจุบันมันเสาลดจำ�นวน
ลงมาก เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ า่ ถูกทำ�ลายเพือ่ การเพาะปลูกพืช
อาหาร และคนรุน่ หลังไม่ทราบถึงประโยชน์ของพืชชนิดนี้
จึงตัดทิง้ หรือขุดทิง้ ไป ทำ�ให้มจี �ำ นวนน้อยลงและมีแนวโน้ม
จะสูญพันธุ์ได้ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงนำ�มันเสามาศึกษาการ
ขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เนือ่ งจากเป็นวิธกี าร
ขายพันธุท์ ท่ี �ำ ให้ได้พชื จำ�นวนมากในเวลาอันรวดเร็วและ
ยังไม่มกี ารศึกษามาก่อนในมันเสา แต่มกี ารศึกษามาบ้าง
แล้วในกลอยซึง่ เป็นพืชสกุลเดียวกันโดย [13] ซึง่ ถ้าสามารถ
ขยายพันธุ์มันเสาด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้สำ�เร็จ
จะช่วยการเพิ่มจำ�นวนในธรรมชาติให้มากขึ้น นอกจาก
นั้นยังสามารถรักษาพันธุ์โดยไม่เปลืองพื้นที่และสามารถ
นำ�มาเพิ่มจำ�นวนได้ทันเมื่อมีความต้องการใช้ในอนาคต
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Figure 1. Dioscorea alata L. planted in growth material . (A) stem and leaves, (B) tuber

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
แบ่งการศึกษาเป็น 4 การทดลองดังนี้คือ
1. ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อมันเสา โดยนำ�หัวมัน
เสามาเพาะในกระถางทราย รดนา้ํ ให้ชมุ่ พอดีทกุ วัน จนงอก
เป็นเถาใหม่ ตัดปลายเถาหรือปลายยอดขนาดประมาณ
4-5 ซม. มาล้างนํ้าสบู่ซันไลท์เอาคราบฝุ่นละอองออก
แช่นํ้ายากันรา 10 นาที ล้างด้วยนํ้าสะอาด จากนั้นถึง
นำ�มาฟอกฆ่าเชื้อด้วยวิธีการต่าง ๆ คือ ใช้สารโซเดียมไฮ
โปคลอไรท์ 1.0% 10 นาที ล้างด้วยนํ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3
ครั้ง ๆ ละ 5 นาที ใช้ สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0%
10 นาที และ 0.5% 5 นาที ล้างด้วยนํ้ากลั่น นึ่งฆ่าเชื้อ
3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที ใช้สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0%
15 นาที ล้างด้วยนํ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
ใช้สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.5 % 10 นาที ล้างด้วยนํ้า
กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที และใช้สารโซเดียม
ไฮโปคลอไรท์ 1.5% 20 นาที ล้างด้วยนํ้ากลั่นฆ่าเชื้อ 3
ครั้งๆ ละ 5 นาที ทุกวิธีการหยด ทวีน–20 ในขวดฟอก
ฆ่าเชื้อ 2–3 หยด
มีการวางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design (CRD) ใช้วธิ กี ารฟอกฆ่าเชือ้ เป็น
สิ่งทดลอง (5 สิ่งทดลอง) แต่ละสิ่งทดลองมี 4 ซํ้า ๆ
ละ 5 ขวด แต่ละขวดใช้ส่วนตายอด หรือตาข้าง 1 ชิ้น
จากนั้นจึงตัดชิ้นส่วนเป็นท่อนขนาด 0.5–1.0 ซม. ให้
แต่ละท่อนมีตาข้างหรือตายอดอย่างน้อย 1 ตา นำ�ไป
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วางเลี้ยงบนชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอุณหภูมิ 25–28
องศาเซลเซียส ให้แสงความเข้ม 1,000–3,000 ลักซ์
เป็นเวลา 14 ชั่วโมงต่อวัน ตรวจผลโดยนับเปอร์เซ็นต์
การปนเปื้อนของเนื้อเยื่อหลังจากฟอกฆ่าเชื้อเวลา 7 14
21 และ 30 วัน นำ�ค่าเฉลี่ยไปวิเคราะห์ความแปรปรวน
โดยใช้ F-Test และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT)
2. ศึกษาสูตรอาหารชักนำ�ยอดมันเสา วางแผน
การทดลองแบบ CRD โดยใช้สูตรอาหารเป็นสิ่งทดลอง
8 สูตร หรือ 8 สิ่งทดลอง ทำ�สิ่งทดลองละ 4 ซํ้าๆ
ละ 5 ขวด นำ�ยอดมันเสาที่รอดจากการฟอกฆ่าเชื้อ
ในการทดลองที่ 1 มาตัดเป็นข้อๆ ให้มีตาติดมา 1 ตา
แล้วนำ�ไปเลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆ ขวดละ 1 ชิ้น คือ
สูตร 1 อาหาร MS ไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต
สูตร 2 อาหาร MS+BAP 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร สูตร 3
อาหาร MS+BAP 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร สูตร 4 อาหาร
MS+BAP 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร สูตร 5 อาหาร MS+BAP
2.0 มิลลิกรัม/ลิตร สูตร 6 อาหาร MS+BAP 0.5
มิลลิกรัม/ลิตร + IAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร สูตร 7 อาหาร
MS+BAP 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร + IAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
และ สูตร 8 อาหาร MS+BAP 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร +
IAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ละสูตรเติมผงถ่านกัมมันต์
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(activated charcoal) 0.1% เนือ่ งจากการศึกษาเบือ้ งต้น
ของผู้วิจัย พบว่าชิ้นส่วนของมันเสาสร้างสารสีนํ้าตาล
หลังเลีย้ งในอาหารทีไ่ ม่ใส่ผงถ่านทำ�ให้ตน้ ชะงักการเจริญ
ทำ�การบันทึกการเจริญและการพัฒนาหลังการเพาะเลีย้ ง
นับจำ�นวนยอด และนับจำ�นวนข้อ เมือ่ เลี้ยงไปประมาณ
6–8 สัปดาห์ นำ�ค่าเฉลี่ยไปวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิตดิ ว้ ย F–Test และวิเคราะห์ความแตกต่างค่า
เฉลี่ยโดยวิธี DMRT
3. ศึกษาสูตรอาหารชักนำ�รากมันเสา วางแผน
การทดลองแบบ CRD ใช้สูตรอาหารชักนำ�รากเป็นสิ่ง
ทดลองจำ�นวน 4 สิ่งทดลอง แต่ละสิ่งทดลองมี 4 ซํ้าๆ
ละ 5 ขวด แต่ละขวดใช้ชิ้นส่วนข้อลำ�ต้นยาวประมาณ
1.5–2.0 เซนติเมตร จำ�นวน 2 ชิ้น โดยมีสิ่งทดลอง คือ
สูตร 1 อาหาร MS ไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต
สูตร 2 อาหาร MS+NAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร สูตร
3 อาหาร MS+NAA 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร และสูตร 4
อาหาร MS+NAA 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร โดยทุกๆสูตรใส่
ผงถ่านกัมมันต์ 0.1%
หลังจากเพาะเลี้ยงและบันทึกเปอร์เซ็นต์การ
เกิดราก จำ�นวนราก และความยาวราก หลังเพาะเลี้ยง
ไปประมาณ 1 เดือน นำ�ค่าเฉลี่ยดังกล่าวไปวิเคราะห์
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ความแปรปรวนทางสถิติโดยใช้ F-Test และวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT
4. ศึกษาการย้ายปลูกมันเสาในสภาพธรรมชาติ
โดยนำ�ขวดเพาะเลี้ยงต้นมันเสาที่ออกรากดีแล้วไปปรับ
สภาพอุณหภูมิและความชื้น โดยวางขวดนอกห้องเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อประมาณ 1 สัปดาห์ นำ�ต้นมันเสาออกมา
ล้างวุ้นที่รากออกให้หมด นำ�ไปทดลองปลูกในถุงวัสดุ
ปลูกต่างๆ กัน โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4
สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซํ้าๆ ละ 10 ถุงๆ ละ 1 ต้น สิ่ง
ทดลองใช้วัสดุปลูก คือ ทรายอย่างเดียว ทรายผสมถ่าน
แกลบอัตราส่วน 1:1 ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน
1:1 และถ่านแกลบอย่างเดียว
หลังย้ายปลูกในถุงวัสดุต่างๆ รดนํ้าให้ชุ่ม ทำ�
กระโจมควบคุมความชื้นประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับ
เปอร์เซ็นต์การรอดตายของกล้ามันเสาหลังย้ายปลูก 1 และ
2 เดือน นำ�ค่าเฉลี่ยไปวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้
F-Test และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้
วิธี DMRT และนำ�ไปปลูกในแปลงธรรมชาติที่โครงการ
ศูนย์สาธิตพืชไร่พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และวิทยาเขตโป่งสลอด อ.บ้านลาด
จ.เพชรบุรี
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Figure 2. Shoot development from lateral node after surface disinfestation for 10 days.

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อของมันเสา
จากการฟอกฆ่าเชื้อปลายยอดมันเสาด้วยสารโซเดียม
ไฮโปคลอไรท์ 5 วิธีการ เมื่อตรวจร้อยละการปนเปื้อน
ของมันเสาหลังฟอกฆ่าเชื้อเป็นเวลา 7 14 21 และ 28
วัน พบว่ามันเสาทีฟ่ อกฆ่าเชือ้ โดยใช้สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์
1.5% เป็นเวลา 20 นาที จะให้ผลดีที่สุดโดยจะมีร้อยละ
การปนเปื้อนน้อยที่สุด โดยหลังการฟอกฆ่าเชื้อ 21 วัน
มีการปนเปื้อน 20% รองลงมา คือ การใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.0% 15 นาที การใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์
1.0% 10 นาที และ 0.5% 5 นาที การใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1.5% 10 นาที และใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์
1.0% 10 นาที ซึ่งมีการปนเปื้อน 50 55 60 และ 85%
ตามลำ�ดับ โดยต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (P< 0.05)
แต่ร้อยละการปนเปื้อนหลังฟอกฆ่าเชื้อที่ 7 14 และ 28
วัน ไม่ต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (Table 1, Figure 2)
2. ผลการศึกษาสูตรอาหารชักนำ�ยอดมันเสา
หลังการเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนำ�ยอด 8 สูตร เป็นเวลา
6 สัปดาห์ อาหารสูตร MS+BAP 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร +
IAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จำ�นวนข้อเฉลี่ยมากที่สุดคือ
4.38 ข้อ รองลงมาคือสูตร MS+BAP 2.0 มิลลิกรัม/
ลิตร ให้จำ�นวนข้อเฉลี่ย 3.0 ข้อ ส่วนสูตรอื่นๆ ให้
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จำ�นวนข้อเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.38-2.83 ข้อ โดยแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสำ�คัญยิ่ง (P<0.01) แต่หลังการ
เลี้ยง 8 สัปดาห์ สูตรอาหารที่ให้จำ�นวนข้อมากที่สุด คือ
MS+BAP 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จำ�นวนข้อ 5.80 ข้อ
รองลงมาคือ MS+BAP 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ให้จ�ำ นวนข้อ
5.40 ข้อ ส่วนสูตรที่เหลือให้จำ�นวนข้อ 2.45-5.08 ข้อ
โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญยิง่ ทางสถิติ (P<0.01)
ส่วนสูตรอาหารทีช่ กั นำ�ให้จ�ำ นวนยอดมากทีส่ ดุ
ในสัปดาห์ที่ 6 คือสูตร MS+BAP 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร +
IAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 1.65 ยอด รองลงมา คือ
สูตร MS+BAP 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร + IAA 0.5 มิลลิกรัม/
ลิตร ให้จำ�นวนยอดรวมเฉลี่ย 1.48 ยอด ส่วนสูตรอื่นๆ
ให้จำ�นวนยอดเฉลี่ย 1.08-1.40 ยอด แต่ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ สัปดาห์ที่ 8 สูตรอาหารที่ชักนำ�ยอดรวมได้
มากที่สุดคือสูตร MS+BAP 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย
2.23 ยอด รองลงมา คือ สูตร MS+BAP 1.5 มิลลิกรัม/
ลิตร และ MS+BAP 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร + IAA 0.5
มิลลิกรัม/ลิตร โดยให้จำ�นวนยอดรวมเฉลี่ย 1.85 และ
1.78 ยอดตามลำ�ดับ ส่วนสูตรอื่นๆ ให้จำ�นวนยอดรวม
เฉลี่ย 1.38-1.70 ยอด โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 2, Figure 3)
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Figure 3. Shoot development after cultured on MS+BAP 1.5 mg/L. for eight weeks
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3. ผลการศึกษาสูตรอาหารชักนำ�รากมันเสา
หลังจากนำ�ชิ้นส่วนข้อลำ�ต้นมันเสาที่เลี้ยงใน
สภาพปลอดเชื้อมาเลี้ยงในอาหารสูตรชักนำ�ราก 4 สูตร
เป็นเวลา 1 เดือน พบว่าอาหารทุกสูตรชักนำ�รากได้ โดย
สูตรอาหารที่ชักนำ�ได้จำ�นวนรากมากที่สุดคือ สูตร MS+
NAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (3.41 ราก) รองลงมาคือสูตร
MS ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต และสูตร MS+NAA
1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (2.75 และ 2.20 ราก ตามลำ�ดับ) ส่วน
สูตรอาหารที่ชักนำ�รากมันเสาแล้วให้ความยาวมากที่สุด
คือสูตร MS ไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต มีความ
ยาวราก 5.62 เซนติเมตร รองลงมาคือสูตร MS+NAA
0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และ MS+NAA 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
มีความยาวราก 3.67 และ 2.45 เซนติเมตร ตามลำ�ดับ
โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
(Table 3, Figure 4)
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4. ผลการศึกษาการย้ายปลูกมันเสาในสภาพ
แปลง หลังจากนำ�ต้นมันเสาทีอ่ อกรากแล้วย้ายออกปลูก
ในวัสดุปลูก 4 ชนิด เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าการย้ายปลูก
ในวัสดุ คือทรายอย่างเดียว และทรายผสมถ่านแกลบ
อัตราส่วน 1:1 มีการรอดตาย 100% ส่วนการย้ายปลูก
ในทรายผสมขุยมะพร้าว มีการรอดตาย 95% และการ
ย้ายปลูกในถ่านแกลบอย่างเดียว มีการรอดตาย 92.5%
(Table 4) และเมื่อนำ�ต้นที่รอดตายจากวัสดุเหล่านี้ไป
ปลูกในแปลงของศูนย์สาธิตพืชไร่พชื สวนอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำ�ริฯ และวิทยาเขตโป่งสลอด พบว่ามันเสา
เจริญได้ดใี นวิทยาเขตโป่งสลอด (Figure 5) แต่ตน้ ทีป่ ลูก
ในศูนย์สาธิตพืชไร่พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ
การเจริญเติบโตไม่ดีและตายไปในที่สุด
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Figure 4. Plantlets with roots after cultured on
MS+NAA 0.5 mg/L for one month.
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Figure 5. Growth and development of Dioscorea
alata L. after planting on Pongsalo
campus for two months.

อภิปรายผล
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเสาจะเห็นได้ว่า
สูตรอาหารที่ชักนำ�จำ�นวนยอดมากที่สุดคือ สูตร MS+
BAP 1.0 มิลลิกรัม/ ลิตร ซึ่งให้จำ�นวนยอด 2.23 ยอด
และเมื่อเพิ่มปริมาณ BAP เป็น 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร
จำ�นวนยอดจะลดลงเป็น 1.85 ยอด สอดคล้องกับการ
ทดลองของไพโรจน์ ทับพงษ์ (2543) ทีท่ ดลองเลีย้ งตาข้าง
ของกลอย (Dioscorea hispida Dennst) ซึ่งเป็นพืช
สกุลเดียวกับมันเสา ในอาหารสูตร MS ที่ผสม BAP
ตัง้ แต่ 1.5-3.0 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าอาหารสูตร MS+BAP
1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ชักนำ�ยอดได้สูงสุด 1.33 ยอดในเวลา
8 สัปดาห์ แต่เมื่อใช้ BAP ปริมาณสูงขึ้น จำ�นวนยอด
จะลดลงเช่นเดียวกัน และทำ�นองเดียวกันอาหารสูตร
MS+BAP 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร จะให้จำ�นวนข้อของกลอย
และมันเสามากหรือยาวที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาหาร
สูตร MS+BAP ที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 1.5 มิลลิกรัม/
ลิตร [13]
ส่ ว นการย้ายปลูก มัน เสาในวัสดุช นิดต่างๆ
ในช่วงแรกจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายไม่แตกต่างกันมากนัก
แต่เมื่อใช้เวลานานขึ้นเป็น 2 เดือน การย้ายปลูกในถ่าน
แกลบจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายน้อยทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็น

เพราะว่าถ่านแกลบเป็นวัสดุที่ร่วนซุยระบายนํ้าได้ดีมาก
ทำ�ให้แห้งเร็วปริมาณนํา้ อาจไม่เพียงพอในการเจริญเติบโต
ของพืช เมื่อลำ�ต้นมีการเจริญเติบโตมากขึ้นจะมีความ
ต้องการนํ้าและธาตุอาหารมากขึ้น ประกอบกับปริมาณ
ธาตุอาหารในถ่านแกลบจะมีอยูน่ อ้ ยเมือ่ เทียบกับวัสดุปลูก
ที่มีทรายหรือดินปนทรายซึ่งอุ้มนํ้ามากกว่าและมีความ
อุดมสมบูรณ์ มีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมกับการ
ละลายของธาตุอาหาร (pH ประมาณ 5.5-6.5) ต่างจาก
ถ่านแกลบซึ่งมีธาตุอาหารจำ�เป็นค่อนข้างน้อย และค่า
pH ประมาณ 6.0-6.8 [14,15] และถ้าเป็นถ่านแกลบ
ใหม่จะมี pH ประมาณ 8.72 [16] ซึ่งไม่เหมาะในการ
ละลายของธาตุอาหารทีพ่ ชื จะนำ�ไปใช้ได้ เมือ่ พืชได้รบั นํา้
และธาตุอาหารไม่เพียงพอจึงมีการเจริญเติบโตไม่ดีและ
ตายไปในทีส่ ดุ และเมือ่ นำ�ต้นมันเสาทีร่ อดตายในวัสดุปลูก
ชนิดต่างๆ ไปปลูกในแปลงสภาพธรรมชาติที่โครงการ
ศูนย์สาธิตพืชไร่พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ
และวิทยาเขตโป่งสลอด มันเสามีการรอดตาย 100%
ในสภาพพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด แต่ในพื้นที่ศูนย์สาธิต
พืชไร่พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ ต้นมันเสา
ค่อยๆ ตายไป อาจเนือ่ งมาจากในพืน้ ทีศ่ นู ย์พชื ไร่พชื สวน
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อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯมีลักษณะเนื้อดินเป็นดิน
เหนียวการระบายนํ้าไม่ดีและค่อนข้างเป็นดินเค็ม มีนํ้า
ขังเป็นบางช่วงเวลา จึงทำ�ให้หัวมันเสาค่อยๆ ตายไป
ในที่สุด สอดคล้องกับรายงานของไม้ดอกหอมของไทย
[12] ที่รายงานว่ามันเสาเจริญเติบโตบนดินร่วนปนทราย
ตามชายเขาหรือริมธารนํ้า และไม่มีรายงานเจริญใน
สภาพพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวและมีนํ้าขัง

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาการเจริญเติบโตของมันเสาและ
การสร้างหัวใต้ดินในพื้นที่ต่างๆ กัน หรือในวัสดุที่แตก
ต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำ�ไปส่งเสริมการปลูกใน
เชิงพาณิชย์ในโอกาสต่อไป
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