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บทคัดยอ
ศึกษาผลของไคโตซานตอการเพิ่มจํานวนยอดของขาวเย็นใต (Dioscorea membranacea) ในสภาพปลอด
เชื้อ โดยเพาะเลี้ยงขอบนอาหารสูตร MS ที่เติมไคโตซานน้ําหนักโมเลกุล 80-100 kDa และ 200-230 kDa ความ
เขมขน 25, 50 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร เพียงอยางเดียว หรือรวมกับ BA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร โดย
อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ไมเติมไคโตซานเปนอาหารสูตรควบคุม จากการ
ทดลองพบวาการเติมไคโตซานทั้งสองน้ําหนักโมเลกุล และทุกความเขมขนเพียงอยางเดียวมีผลทําใหอัตราการเกิด
ยอด จํานวนยอด จํานวนขอตอยอด และความยาวยอดนอยกวาอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับขอที่เพาะเลี้ยง
บนอาหารที่เติม BA เพียงอยางเดียวหรือรวมกับไคโตซาน ดังนั้นการเติมไคโตซานลงในอาหารเพาะเลี้ยงจึงไมมี
ผลตอการเพิ่มจํานวนยอดของขาวเย็นใต
คําสําคัญ : ขาวเย็นใต, ไคโตซาน, จํานวนยอด, อาหารเพาะเลี้ยง
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Abstract
The effect of chitosan on in vitro shoot proliferation of Dioscorea membranacea was investigated. The
single nodes from in vitro shoots of D. membranacea were cultured on MS medium solely supplemented with
80-100 kDa or 200-230 kDa chitosan at the concentrations of 25, 50 and 100 mg/l or in combination with 2 mg/l
BA. The control medium was MS medium supplemented with 2 mg/l BA. The results indicated that the
percentage of shoot formation, number of shoots, number of nodes per shoot and shoot length on the MS
medium containing only chitosan at both molecular weights and all concentrations were significantly lower than
those on the medium supplemented with 2 mg/l BA with or without chitosan. Therefore, chitosan at the
molecular weight and concentrations tested had no effect on shoot proliferation of D. membranacea.
Keywords: Dioscorea membranacea, chitosan, shoot number, medium
ไคโตซานเป น ไบโอพอลิ เ มอร ที่ พ บได จ าก
ธรรมชาติที่ปจจุบันนิยมนํามาใชทางดานการเกษตร
มากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตและการ
พั ฒ นาของพื ช [5] โดยไคโตซานเป น อนุ พั น ธุ ข อง
ไคตินที่ไดจากการทําปฏิกิริยากําจัดหมูอะซิทิลของ
ไคติน สามารถพบไดในเปลือกกุง กระดองปู แกน
ปลาหมึก แมลง ผนังเซลลของเชื้อรา และสาหรายบาง
ชนิด [6] ไดมีการนําไคโตซานมาใชในงานเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชเพื่อชักนําใหเกิดยอด หรือเพิ่มจํานวนยอด
เชน การเติมไคโตซานความเขมขน 10-100 มิลลิกรัม
ตอลิตรลงในอาหารเพาะเลี้ยงโปรโตคอรมกลวยไม
Cattleya aurentiaca พบวาโปรโตคอรมสามารถ
พัฒนาเปนยอดไดสูงสุด 100 % บนอาหารที่มีไคโต
ซาน 50 มิลลิกรัมตอลิตร ในขณะที่อาหารที่ไมมีไคโต
ซานสามารถชักนําใหเกิดยอดไดเพียง 75 % [7] หรือ
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมสกุลหวาย พบวาการ
เติมไคโตซานที่สกั ดจากเชื้อรา น้ําหนักโมเลกุล 10
kDa หรือสกัดจากเปลือกกุง น้ําหนักโมเลกุล 1 kDa ที่
ความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร ในอาหารเพาะเลี้ยง
สามารถกระตุนการพัฒนาของโปรโตคอรมใหเปน
ยอดและรากไดดี [8] นอกจากนี้ในปาลมน้ํามันพบวา

1. บทนํา
ขาวเย็นใต (Dioscorea membranacea) เปน
พืชสมุนไพรที่อยูในวงศ Dioscoreaceae มีลําตนใต
ดินเปนเหงา ลําตนบนดินเปนไมเถาเนื้อแข็ง มีสาร
สําคัญทางยาที่มีฤทธิ์แกการอักเสบ ระงับปวด ลดไข
[1] ต า นเซลล ม ะเร็ ง ปอด [2] นอกจากนี้ ยั ง ใช รั ก ษา
อาการน้ําเหลืองเสีย มะเร็ง กามโรค โรคเรื้อนและ
อาการผิดปกติทางผิวหนัง [3] จากสรรพคุณดังกลาว
ทําให ขาวเย็นใตเปนพืช สมุนไพรที่มีความตองการ
มากขึ้น ซึ่งการเพิ่มจํานวนตนขาวเย็นใตดวยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นไดมีรายงานแลว โดยพบวาขอที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน
2 หรือ 3 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอด
1.1 และ 1.3 ยอด ตามลําดับ [4] อยางไรก็ตามจํานวน
ยอดที่ไดนี้ยังไมมาก ซึ่งการเพิ่มจํานวนยอดใหมาก
ขึ้นนั้น อาจจําเปนตองเติมสารบางชนิดทั้งที่เปนสาร
ธรรมชาติ หรือสารสังเคราะหนอกจากสารควบคุม
การเจริ ญ เติ บ โตที่ เ ติ ม ลงในอาหารเพาะเลี้ ย ง เพื่ อ
กระตุนใหเกิดการแบงเซลล
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หลอดไฟฟลู อ อเรสเซนต สี ข าว เป น เวลานาน 4
สัปดาห จากนั้นบันทึกอัตราการเกิดยอด (%) จํานวน
ยอดที่พัฒนา จํานวนขอตอยอด และความยาวยอด

การเติมไคโตซานความเขมขน 15 มิลลิกรัมตอลิตร
ลงในอาหารเพาะเลี้ยงที่มีหรือไมมี 2,4-D สามารถชัก
นําใหแคลลัสพัฒนาเปนยอดสีเขียวได [9]
จากการทดลองดังกล าวขางตนจะเห็นไดวา
การเติมไคโตซานลงในอาหารเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่อสง
ผลดีตอการเจริญเติบโตของชิ้นสวนพืช อยางไรก็ตาม
ความเขมขนของไคโตซานและ/หรือน้ําหนักโมเลกุล
ที่ เ หมาะสมนั้ น จะแตกต า งกั น ไปในพื ช แต ล ะชนิ ด
ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุล และความเขมขน
ตางกันตอการเพิ่มจํานวนยอดของขาวเย็นใตในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3. ผลการวิจัย
ขอขาวเย็นใตที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรตาง ๆ
มีอัต ราการเกิ ด ยอด จํา นวนยอด จํา นวนขอ ตอ ยอด
และความยาวยอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รูปที่ 1
และ 2) โดยขอที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม
BA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร เพียงอยางเดียว
หรือรวมกับไคโตซานที่น้ําหนักโมเลกุล 80 -100 kDa
หรื อ 200 -230 kDa ความเข ม ข น 25, 50 และ100
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร พบว า มี อั ต ราการพั ฒ นาเป น ยอด
100 % ในขณะที่ขอที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่
เติมไคโตซานเพียงอยางเดียวทั้งสองน้ําหนักโมเลกุล
และที่ความเขมขนทั้ง 3 ระดับ มีอัตราการเกิดยอดต่ํา
(0-25 %) ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับอัตราการเกิด
ยอดเมื่อมี BA ในอาหารเพาะเลี้ยง (รูปที่ 1-1) โดยขอ
ที่เ พาะเลี้ย งบนอาหารที่ เ ติ ม เพี ย งไคโตซานทั้ง สอง
น้ํ า หนั ก โมเลกุ ล และทุ ก ความเข ม ข น นั้ น มั ก มี ก าร
พัฒนาของใบแทนการเกิดยอด (รูปที่ 2)
สวนจํานวนยอดที่พัฒนาพบวา ขอที่เพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 2
มิลลิกรัมตอลิตร และเติมไคโตซานที่น้ําหนักโมเลกุล
80-100 kDa ที่ความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร มี
จํานวนยอดที่พัฒนามากที่สุด คือ 1.45 ยอด และมี
ความแตกตา งกั นอยา งมี นัย สํา คัญ กับ จํา นวนยอดที่
พั ฒ นาบนอาหารสู ต ร MS ที่ เ ติ ม เพี ย งไคโตซาน
น้ําหนักโมเลกุล 80-100 kDa หรือ 200-230 kDa ทุก
ความเขมขน (รูปที่ 1-2) นอกจากนี้อาหารสูตร MS ที่
เติม BA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร เพียงอยาง
เดี ย ว มีจํ า นวนข อ ตอ ยอด และความยาวยอดสูง สุ ด

2. อุปกรณและวิธีการ
นํายอดขาวเย็นใตที่พัฒนาในสภาพปลอดเชื้อ
ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความ
เขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร มาตัดเปนทอนสั้น ๆ ยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร แตละทอนมี 1 ขอ จากนั้นนํา
แตละขอไปเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS (Murashige and Skoog) ที่เติมหรือไมเติม BA ความเขมขน
2 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร ร ว มกั บ ไคโตซานที่ มี น้ํ า หนั ก
โมเลกุล 2 ระดับ คือ 80-100 kDa และ 200-230 kDa
แตละน้ําหนักโมเลกุลมี 3 ความเขมขน คือ 25, 50
และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร โดยละลายไคโตซานดวย
กรดอะซิติกความเขมขน 0.5 % อาหารทุกสูตรเติม
น้ําตาลทรายความเขมขน 3 % และวุนความเขมขน
0.8 % ปรับ pH ของอาหารเพาะเลี้ยงใหได 5.8 กอน
นําไปนึ่งฆาเชื้อ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ
(completely randomized design) มี 13 สูตรอาหาร แต
ละสูตรอาหารมี 10 ซ้ํา ซ้ําละ 2 ขวด แตละขวดมี 1 ขอ
เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสง 16
ชั่วโมงตอวัน ความเขมแสง 3,000 ลักซ (lux) ดวย
13
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รูปที่ 1 อัตราการเกิดยอด (1) จํานวนยอด (2) จํานวนขอ/ยอด (3) และความยาวยอด (4) ของขาวเย็นใตในสภาพ
ปลอดเชื้อเมื่อเพาะเลี้ยงขอบนอาหารสูตร MS ที่เติมหรือไมเติม BA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร
รวมกับไคโตซานน้ําหนักโมเลกุล 80-100 kDa และ 200-230 kDa ความเขมขน 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม
ตอลิตร
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ยอดและความยาวยอดที่พัฒนาบนอาหารสูตร MS ที่
เติม เพีย งไคโตซานทั้ งสองน้ํ าหนั กโมเลกุ ล และทุ ก
ความเขมขน

เทากับ 2.80 ขอตอยอด (รูปที่ 1-3) และ 1.78
เซนติ เ มตร (รู ป ที่ 1-4) ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง สู ง กว า และมี
ความแตกตา งกั นอยา งมี นัย สํ า คัญ กับ จํา นวนข อ ต อ

รูปที่ 2 การพัฒนาของยอดขาวเย็นใตจากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอบนอาหารสูตร MS ที่เติมหรือไมเติม BA ความ
เขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับไคโตซานน้ําหนักโมเลกุล 80-100 kDa และ 200-230 kDa ความเขมขน
25, 50 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร
15
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เมื่อนําตนออกปลูก แตไคโตซานที่ความเขมขน 20
มิลลิกรัมตอลิตรสงเสริมการเจริญเติบโตของกลวยไม
ชนิดดังกลาว เนื่องจากมีความสูงตน น้ําหนักสด และ
น้ํ า หนั ก แห ง ต น ขนาดและพื้ น ที่ ใ บมากที่ สุ ด และ
ไคโตซานที่ความเขมขน 60 มิลลิกรัมตอลิตร สงเสริม
ใหเกิดยอดใหมไดดีที่สุด [12]
อย า งไรก็ ต ามจากการนํ า ไคโตซานมาใช
ประโยชนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม และพืช
อื่น ๆ รวมทั้งการปลูกพืชในสภาพธรรมชาติ พบวา
ไคโตซานมักสงผลดีตอการเจริญเติบโตของพืช การ
เพิ่มผลผลิต และความแข็งแรงของพืช รวมทั้งการเพิ่ม
ปริ ม าณสารสํ า คั ญ ในพื ช สมุ น ไพรหลายชนิ ด เช น
สงเสริมการพัฒนาของโปรโตคอรมใหเจริญไปเปน
ยอดไดดีใน Cattleya aurantiaca [7] และ D. phalaenopsis [8] สงเสริมการออกดอกของ Dendrobium
Eiskul ที่ป ลูกในแปลงปลูก ทําใหตนกลวยไมมี
คลอโรพลาสตขนาดใหญ และออกดอกเร็วกวาตนที่
ไมไดรับไคโตซาน [13] การเติมไคโตซานลงใน
อาหารเพาะเลี้ยงที่มีหรือไมมี 2,4-D สามารถชักนําให
แคลลัสปาลมน้ํามันพัฒนาเปนยอดสีเขียวได [9] และ
ในมันฝรั่ง พบวาไคโตซานสามารถเพิ่มคุณภาพของ
ตน ขนาดเล็ ก ในสภาพปลอดเชื้อ นอกจากนี้ ยั ง เพิ่ ม
ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของหั ว ขนาดเล็ ก อี ก ด ว ย [14]
ทั้งนี้อาจเนื่องจากไคโตซานมีบทบาทในการกระตุน
การแสดงออกของยีนที่ไปมีผลตอการทํางานของสาร
ควบคุ มการเจริญเติบโตจําพวกออกซินและจิบ เบอ
เรลลิน [15] รวมทั้งกระตุนใหพืชสรางสารจากกลไก
การปองกันตนเอง โดยมักพบวาไปกระตุนการทํางาน
ของ phenylalanine ammonialyase ที่เกี่ยวของกับการ
สรางสารประกอบฟนอลิก (phenolic compound) [16]
กระตุนการสังเคราะห phytoalexins [17] และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ําของพืช [18]

4. วิจารณ
จากการเติมไคโตซานที่น้ําหนักโมเลกุล 80100 kDa และ 200-230 kDa ความเขมขน 25-100
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิต ร ลงในอาหารเพาะเลี้ ย งข า วเย็น ใต
เพี ย งอย า งเดี ย ว พบว า มี ผ ลทํ า ให อั ต ราการเกิ ด ยอด
จํานวนยอด ความยาวยอด และจํานวนขอตอยอดนอย
กว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อาหารเพาะเลี้ ย งที่ เ ติ ม BA
ความเข ม ข น 2 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร นอกจากนี้ ข อ ที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมไคโตซานรวมกับ BA ก็
ใหผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับอาหารเพาะ
เลี้ยงที่เติม BA เพียงอยางเดียว แสดงใหเห็นวาไคโต
ซานที่น้ําหนักโมเลกุลและความเขมขนดังกลาวไมมี
ผลสงเสริมตอการเพิ่มจํานวนยอดหรือการพัฒนายอด
ในขาวเย็นใต ทั้งนี้อาจเนื่องจากชนิดและความเขมขน
ของไคโตซานที่ใชยังไมเหมาะสม หรือเนื้อเยื่อของ
ข า วเย็ น ใต ไ ม ต อบสนองต อ ไคโตซานในการเพิ่ ม
จํานวนยอด ดังเชนที่ Pornpienpakdee และคณะ [5]
และ Uthairatanakij และคณะ [10] ไดรายงานวาการ
ตอบสนองของพืชตอไคโตซานจะไมเหมือนกันขึ้น
อยูกับชนิดพืช โดยจําเปนตองทดสอบชนิดและความ
เขมขนที่เหมาะสมของไคโตซานที่ใชในการกระตุน
พืชแตละชนิด ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Kananont
และคณะ [11] ที่ทําการศึกษาผลของไคโตซานตอการ
งอกของเมล็ดกลวยไม โดยพบวาอาหารเพาะเลี้ยงที่มี
ไคโตซานชนิด polymer และ oligomer 70-90
เปอรเซ็นต ความเขมขน 10-80 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมี
ผลตออัตราการงอกของเมล็ด Dendrobium biggibum
var. campactum แตสงเสริมการงอกของเมล็ด
Dendrobium formosum หรือใน Dendrobium Queen
Pink พบวาการเติมไคโตซานทุกความเขมขน (10-60
มิลลิกรัมตอลิตร) ในอาหารเพาะเลี้ยง VW ที่มี BA
ความเขมขน 22.2 μMไมมีผลตอการเกิดกานชอดอก
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จากการศึกษาครั้งนี้สามารถกลาวไดวาไคโต
ซานที่น้ําหนักโมเลกุล 80 -100 kDa หรือ 200 -230
kDa ความเขมขน 25, 50 และ100 มิลลิกรัมตอลิตร ไม
มีผลตอการเพิ่มจํานวนยอดของขาวเย็นใต อยางไรก็
ตามจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูล
เบื้องตนของการใชไคโตซานในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ขาวเย็นใต ซึ่งอาจนําไปศึกษาทดลองเปลี่ยนน้ําหนัก
โมเลกุลและความเขมขนของไคโตซาน หรือใชสาร
ชนิดอื่นร วมเพื่อ เพิ่ม จํานวนยอด หรื อ ใชไคโตซาน
เปนสารกระตุน (elicitor) เพื่อเพิ่มปริมาณสารสําคัญ
ตอไป

[3]

[4]

5. สรุป

[5]

ไคโตซานที่น้ําหนักโมเลกุล 80-100 kDa และ
200-230 kDa ความเขมขน 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม
ตอลิตร ไมมีผลตอการเพิ่มจํานวนยอดของขาวเย็นใต
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