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บทคัดย่อ : เท้ายายม่อมเป็นพืชล้มลุกฤดูเดียว โดยธรรมชาติมีการเจริญเติบโตระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจากเมล็ด จึง
สามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการท าแป้ งและติ ด เมล็ ด ท าให้ เ สี่ ย งต่ อ การสู ญ พั น ธุ์ ไ ด้ จึ งได้ ท าการศึ ก ษาการขยายพั น ธุ์
เท้ายายม่อมเพื่อการอนุรักษ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ด พบว่า การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอด
เชื้อโดยใช้ชิ้นส่วนตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบที่ติดเส้นกลางใบของต้นกล้าสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นและขยายได้ปริมาณได้ดีที่สุด
การเกิดปุ่มขาวบริเวณปลายตัดเส้นใบของชิ้นส่วนใบที่อายุ 14 วันหลังการย้ายชิ้นส่วนลงอาหารสูตรสังเคราะห์ MS + BA 0.5
mg/L + 2,4-D 0.05 mg/L ตรงตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบเกิดจานวนยอดเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิง่ ทางสถิติ (3.4 ยอด) และ
ความยาวของต้นเท้ายายม่อมใหม่เฉลี่ยที่อายุ 30 วันสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (3.2 ซม.) ต้นเท้ายายม่อมที่เจริญเติบโต
เต็มที่ในสภาพปลอดเชื้ อใช้ระยะเวลา 8 เดือนพร้อมออกปลูกในโรงเรือนทดลองได้มีเปอร์เซ็นต์การรอด 60 % และการ
ขยายพันธุ์เท้ายายม่อมโดยวิธีเพาะเมล็ด พบว่า เมล็ดเท้ายายม่อมที่อายุ 1-3 ปี มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 57.8-59.2 % ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : เท้ายายม่อม, การขยายพันธุ,์ สภาพปลอดเชื้อ, เมล็ด
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Abstract: Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze. (Arrowroot) is a single-season plant. Naturally, it takes at least
3 years to to cultivate this plant from seeds for being ready to use in flour and seed production. As a result,
it possibly leads to the risk of extinction. This research study was carried out on the propagation of arrowroot
for conservation by tissue culture technique and seedling propagation. The finding indicated that the in vitro
propagation of arrowroot by using explants derived from the leaf midrib areas of seedling showed that the
best development in both embryos and plantlets. White globular embryos at the edge of leaf blade after
transferring to media containing MS + BA 0.5 mg/l + 2,4-D 0.05 mg /l for 14 days were observed. The result
revealed that the leaf explants had the significantly highest number of embryos (3.4 embryos) with the
significantly highest length of plantlets (3.2 cm) after 30 days. The plantlets were grown under in vitro for
8 months before being transplanted into greenhouses performed a survival rate of 60%. In addition, the
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seed propagation of 1–3-year-old plants showed the insignificant difference of the germination rates with
the average germination rate of 57.8–59.2%.
Keywords : Tacca leontopetaloides Ktze., propogation, In vitro, seed

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายลงอย่าง
น่าเป็นห่วง ทาให้มีการขาดแคลนพรรณพืชต่าง ๆ สาเหตุหลักเนื่องมาจากพื้นที่แหล่งอาศัยหรือแหล่งกระจายพันธุ์ที่เกิดอยู่ใน
พื้นที่ป่าตามธรรมชาติถูกบุกรุกทาลายจากมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การถูกจากัดการกระจายพันธุ์จากปัจจัยธรรมชาติเอง
และจากการถู ก คุ ก คามโดยมนุ ษ ย์ เ ก็ บ ไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดยขาดความรู้ ขาดจิ ต ส านึ ก และขาดการอนุ รั ก ษ์ ที่ เ หมาะสม
เท้ายายม่อมเป็นพืชพื้นเมืองให้แป้งชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบในการทาอาหาร และทางการแพทย์ที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจ
เท้ายายม่อม (Tacca leontopetaloides Ktze.) เป็นพืชล้มลุกลงหัวคล้ายบุก จัดอยู่ในวงศ์ Tacca- ceae มีชื่อ
อื่ น ๆ เช่ น บุ ก รอ ไม้ เ ท้ า ฤาษี (เสงี่ ย ม, 2550) Fiji arrowroot, Polynesian arrowroot (Pia) (Krauss, 2000) เป็ น ต้ น พื ช
พื้นเมืองชนิดนี้พบในหลายพื้นที่ เช่นบริเวณทวีปแอฟริกาใต้ ตอนเหนือของออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มาเลเซีย ,
อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์) เกาะตาฮิติ เกาะฮาวาย เกาะฟิจิ เป็นต้น ใช้หัวหรือแป้งจากหัวเท้ายายม่อมทายาแผนโบราณ
แก้โรคบิด ท้องร่วง และโรคบวมน้า นาส่วนของก้านใบและก้านดอกมาประกอบทาหมวก อุปกรณ์จับปลา และภาชนะจักสาน
ต่าง ด้วยลักษณะของเส้นใยลาต้นที่เหนียว (Mala, 2003) ในประเทศไทยพบมากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้และภาคตะวันออก
การขยายพันธุ์ของเท้ายายม่อมสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และหัว (ภาพที่ 1) ซึ่งระยะเวลาการเจริญเติบโตจากเมล็ดใช้ เวลา
3 ปี จึงจะสามารถนาหัวมาแปรรูปเป็นแป้งได้ (ภาพที่ 2) เท้ายายม่อมจัดเป็นพืชแป้งชนิดหนึ่ง แป้งเท้ายายม่อมมีคุณสมบัติเด่น
แตกต่างจากแป้งชนิดอื่น คือ เม็ดแป้งมีลักษณะมันและลื่น มีความละเอียดของเม็ดแป้งมาก สีของแป้งขาว และที่สาคัญมีความ
หนืด (ความคงตัวของแป้ง) เมื่อโดนความร้อนสามารถคงตัวอยู่ได้นานกว่าแป้งชนิดอื่น ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและทา
ขนมไทยได้หลายชนิด เช่น ขนมชั้น ขนมหัวผักกาด ประกอบน้าราดหน้า ออส่วน ทางการแพทย์ใช้เป็นอาหารบารุงกาลัง
สาหรับคนฟื้นไข้โดยละลายแป้งในน้า กวนจนสุกเดิมด้วยน้าตาลกรวด สาหรับสารสาคัญที่สกัดจากหัวเท้ายายม่อม คือ
สารรสขม มีประมาณ 2.2 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยสารหลายชนิดได้แก่ sitosterol, cerylic alcohol, taccalin, alkaloids,
steroidal saponins และสารสกัดจากใบ คือ steroidal saponins มีฤทธิ์ฆ่าหอยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เมื่อเปรียบเที ยบ
กับสารที่สกัดได้จากพืชทั้งหมด 42 ชนิด (สุภาภรณ์, 2543)
กนิษฐิกา และพิมพ์ใจ (2542) พบว่า ใบของเท้ายายม่อม สามารถชักนาให้เกิดต้นใหม่ได้ แต่จะเกิดเฉพาะ จากโคน
ก้านใบเท่านั้น สามารถเกิดยอดได้ 80% โดยต้นใหม่ที่ได้จากการทดลองทั้งหมดเกิดโดยผ่านโครงสร้างคล้ายคัพ ภะเทียม
(embryo-like structure) ที่เป็นก้อนกลมสีขาว ผิวมัน เกิดใกล้กลุ่มเซลล์ท่อลาเลียง ทั้งนี้พัชราวดี และคณะ (2545) พบว่า
อาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดเท้ายายม่อม คือสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 1 และ 2 mg/l มีจานวนยอดเฉลี่ยสูงไม่
แตกต่างกันคือ 8.7 และ 6.7 ยอด ความยาวเฉลี่ย 1.67 และ 2.00 cm ตามลาดับ สาหรับการชักนาให้เท้ายายม่อมเกิดราก
โดยการเพาะเลี้ยงยอดบนอาหารสูตร MS ที่เติม IBA เข้มข้น 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 mg/l นาน 30 วัน พบว่า ยอดที่เพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติม IBA เข้มข้น 2 mg/l มีการเกิดรากสูงสุดคือ 100% มีจานวนรากเฉลี่ยสูงสุดคือ 17.5 ราก รากมีความ
ยาว 1.25 cm เมื่อทาการย้ายต้นเท้ายายม่อมออกปลูกในสภาพธรรมชาติในวัสดุผสมเพอร์ไรต์และเวอร์มิคูลไรต์ พบว่า มีอัตรา
การรอดชีวิตเป็น 100% เมื่อครบ 60 วัน ส่วนการทดลองของ สาโรจน์ และมาโนชญ์ (2545) พบว่า เนื้อเยื่อส่วนรากมีการ
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พัฒนามากที่สุดเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อส่วนอื่นเหมาะที่จะนามาใช้ขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจานวนมากที่สุด และอาหารสูตร MS+2BA
มีแนวโน้มทาให้มีการพัฒนาเนื้อเยื่อเท้ายายม่อมไปเป็นต้นได้ดีที่สุด
เนื่องจากไม่มีข้อมูลการขยายพันธุ์ การนาไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ของเท้ายายม่อม ดังนั้นในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์เท้ายายม่อม ซึ่งอาจมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่สาคัญต่อไป

วิธีการ
1. การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ
1.1 นาเมล็ดที่ผ่านขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อ ย้ายลงเพาะในอาหารสูตรสังเคราะห์ MS นาวางบนชั้นในห้องปฏิบัติการ
และคลุมด้วยผ้าดา หลังจากเมล็ดงอกได้ใบจริง จึงนาออกรับแสงในชั้นวาง
1.2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและขยายจานวนต้นในสภาพปลอดเชื้อ เมื่อต้นเท้ายายม่อมที่ได้จากการเพาะในห้องปลอด
เชื้อเจริญเติบโต ตัดชิ้นส่วน ก้านบริเวณโคนต้น ก้านใบติดใบ และแผ่นใบ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely
randomized design CRD) ทรีตเม้นต์ละ 4 ซ้าๆ ละ 20 ขวด ศึกษาการเพิ่มปริมาณแคลลัส และชักนาแคลลัสเท้ายายม่อมให้
เกิดต้น โดยนาชิ้นส่วนพืชมาทดสอบเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS ร่วมกับกลุ่มไซโตไคนิน (BA 0.5 mg/L) และร่วมกับ
การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน (2,4–D 0.05 mg/L) บันทึกผลเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต การเกิดยอด และ
ความยาวต้น วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2. การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมโดยวิธีเพาะเมล็ด
นาเมล็ดเท้ายายม่อม ที่เก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่อายุ 1, 2 และ3 ปี เพาะหาเปอร์เซ็นต์ความ
งอก ด้วยวิธี top paper และไปนาวางในที่มืด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design,
CRD) ทรีตเม้นต์ละ 4 ซ้าๆ ละ 100 เมล็ด บันทึกผลเปอร์เซ็นต์การงอก วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of
Variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

ผลการศึกษา
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ
นาเมล็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อวางบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS นาขวดวางบนชั้นในห้องปลอดเชื้อ และคลุมด้วยผ้าดา
พบว่า เมล็ดเท้ายายม่อมใช้ระยะเวลาในการงอก 1–2 เดือน มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 62% ใกล้เคียงกับการทดลองของ
Borokini และคณะ (2554) ที่เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 57% (ภาพที่ 3)
การเพิ่มปริมาณจานวนต้นของเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ โดยศึกษาชิ้นส่วนของโคนก้านใบ โคนใบ และใบ ของ
เท้ายายม่อมจากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ ดูเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตที่อายุ 7 วัน จานวนยอดเฉลี่ยที่อายุ 14 วัน และ
ความยาวของต้นเฉลี่ย ที่อายุ 30 วัน พบว่า ชิ้นส่วนของเท้ายายม่อมที่อายุ 7 วันในสภาพปลอดเชื้อ มีเปอร์เ ซ็นต์การรอดชีวิต
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ชิ้นส่วนของตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบ มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุด คือ 88 เปอร์เซ็นต์
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(%) ซึ่งเกิดยอดหรือปุ่มขาวบริเวณปลายตัดเส้นใบของชิ้นส่วนใบที่อายุ 14 วันหลังการย้ายชิ้นส่วนลงอาหารสูตรสังเคราะห์ MS
+ BA 0.5 mg/L + 2,4–D 0.05 mg/L ตรงตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบเกิดจานวนยอดเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ
(3.4 ยอด) โดยรูปแบบของยอดหรือปุ่มดังกล่าว สามารถเจริญเติบโต เป็นต้นอ่อนได้ (ภาพที่ 4) เนื่องจากบริเวณใบเป็น
ตาแหน่งที่มีชั้นเซลล์ meristematic cell เป็นเนื้อเยื่อเจริญ และสารควบคุมการเจริญเติบโต ทั้งนี้ตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบมี
ความยาวของต้นเท้ายายม่อมใหม่เฉลี่ยที่อายุ 30 วันหลังการย้ายลงอาหารสูตรสังเคราะห์ข้างต้นสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทาง
สถิติ (3.2 ซม.) (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ กนิษฐิกา และพิมพ์ใจ (2542)
การขยายพั น ธุ์ เ ท้ ายายม่ อ มในสภาพปลอดเชื้ อ เพื่ อ เพิ่ ม จานวนต้ น พบว่ า ต้ น เท้ า ยายม่อ มใช้ ระยะเวลาในการ
เจริญเติบโต 5–6 เดือนจึงจะได้ต้นที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับการทดลองของ พัชราวดี และคณะ (2545) และ Borokini และ
คณะ (2011) นอกจากนี้เมื่อย้ายต้นเท้า ยายม่อมลงขวดที่มีขนาด 900 ml ที่มีปริมาณอาหารสูตรสังเคราะห์เพิ่มขึ้น 80 ml
สามารถเจริญเติบโต ขยายปริมาณจานวนต้น สร้างรากเพื่อดูดซึมอาหารในการเจริญเติบโตได้ดีใช้ระยะเวลา 8 เดือน จึงมีใบ
และรากเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมสาหรับนาออกปลูกในโรงเรือนทดลองได้ (ภาพที่ 5)
การเจริญเติบโตของต้นเท้ายายม่อมหลังจากนาออกปลูกในสภาพโรงเรือน พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 67% ที่
อายุ 1 เดือนหลังลงวัสดุปลูก (ภาพที่6) ใกล้เคียงกับการนาค้างคาวเขียวออกปลูกในสภาพธรรมชาติ ของ สุภาวดี และคณะ
(2560) โดยใช้อัตราส่วนวัสดุปลูก ทราย:แกลบดา (1:1) และที่อายุ 9 เดือนหลังปลูกต้นเท้ายายม่อมจะเก็บสะสมอาหารที่ราก
เรียกว่า หัวเท้ายายม่อม ในการเก็บเกี่ยวหัวเท้ายายม่อม สังเกตที่ใบจะมีสีเหลืองถึงน้าตาล (ภาพที่ 7) ซึ่งหัวมีขนาดเล็กเท่า
เมล็ดพริกไทย (0.3–0.5 cm. น้าหนัก 0.05-0.5 g) ขนาดจะแตกต่างกันตามสภาพของต้นและการเก็บสะสมอาหาร ทั้งนี้ใน
สภาพธรรมชาติหัวเท้ายายม่อมที่เกิดจากเมล็ดอายุ 1 ปีมีขนาดใกล้เคียงกับหัวที่เกิดจากการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ โดย
ลักษณะการเจริญเติบโตและการเก็บสะสมอาหารของเท้ายายม่อมจะใช้อาหารจากหัวเก่า และเก็บสะสมอาหารในหัวเกิดใหม่
ซึ่งพบว่า การนาหัวปีที่ 3 ลงปลูกในโรงเรือน จะให้ผลผลิตหัวมีน้าหนัก 20–400 กรัม (จากการเก็บข้อมูลของผู้เขียน)
1. การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมโดยวิธีเพาะเมล็ด
จากการเพาะเมล็ดเท้ายายม่อมที่เก็บรักษาในถุงซิปอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่อายุ 1, 2 และ 3 ปี มีความชื้นเมล็ด
6.5–7.0% พบว่า เมล็ดเท้ายายม่อมใช้ระยะเวลาในการงอก 1–2 เดือนในที่มืด มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (57.8–59.2%) (ตารางที่ 2) ใกล้เคียงกับเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ (62%) และสอดคล้องกับรายงาน
ของ Borokini และคณะ (2011) ที่รายงานว่า การเพาะเมล็ดเท้ายายม่อมมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 57% จากลักษณะของเมล็ด
เท้ายายม่อมมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็งและหนาทาให้การดูดซึมน้าเพื่อใช้ในกระบวนการงอกได้ช้าจึงทาให้มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
ต่า ระยะเวลาในการงอกของเมล็ดเท้ายายม่อมในการทดลองใช้เวลาใกล้เคียงกับการทดลองของ สุภาภรณ์ และคณะ (2543)
ซึ่งปลูกเท้ายายม่อมโดยใช้เมล็ดเพาะลงแปลงปลูกใช้เวลางอก 1½ เดือนหลังหยอดเมล็ด แต่ไม่ปรากฏข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความ
งอก

บทสรุป
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมเพื่อการอนุรักษ์ สามารถทาได้ 2 วิธี คือ การขยายในสภาพปลอดเชื้อจากต้นกล้าเพาะ
เมล็ด และการขยายโดยตรงด้วยวิธีเพาะเมล็ด ทั้งนี้การขยายเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อที่ให้ผลดีที่สุดคือ การใช้ชิ้นส่วน
ตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบที่ติดเส้นกลางใบ บนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS + BA 0.5 mg/L +2,4–D 0.05 mg/L ต้นเท้ายายม่อม
ที่เจริญเติบโตเต็มที่ใช้ระยะเวลา 8 เดือนในสภาพปลอดเชื้อ จึงพร้อมออกปลูกในโรงเรือนทดลองได้ โดยมีเปอร์เซ็นต์การรอด
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ชีวิต 60 % การขยายโดยวิธีเพาะเมล็ด เมล็ดเท้ายายม่อมที่เก็บรักษา 1–3 ปี ที่ความชื้นเมล็ด 6.50–7.0% มีเปอร์เซ็นต์ความ
งอก 59.2 %
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเฉลี่ยในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่อายุ 7 วัน จานวนยอดเฉลี่ย14 วัน และความยาวต้นเฉลี่ยที่
อายุ 30 วัน บนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS + BA 0.5 mg/L + 2,4-D 0.05 mg/L
ตาแหน่ง

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต(7วัน)
(%)

การเกิดจานวนยอดเฉลี่ย(14วัน)

ความยาวของต้นเฉลี่ย(30วัน)

โคนก้านใบ

7b

0.7b

0.12b

โคนใบ

12b

1.1b

0.12b

ใบ
88a
3.4a
3.2a
CV(%)
23
40
29.96
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละทรีตเม้นต์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดเท้ายายม่อมที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1, 2 และ 3ปี
อายุเมล็ดที่เก็บรักษา (ปี)

เปอร์เซ็นต์ความงอก (%)

1

57.80 b

2

59.15 b

3
59.20 a
CV(%)
5.06
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละทรีตเม้นต์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ภาพที่ 1 เมล็ด ต้น หัว และช่อดอกเท้ายายม่อม

ภาพที่ 2 ลักษณะหัว และแป้งเท้ายายม่อม
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ภาพที่ 3 การเพาะเมล็ดเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ

ภาพที่ 4 ลักษณะหัวและต้นอ่อนเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ

ภาพที่ 5 ต้นกล้าเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ ที่อายุ 8 เดือน พร้อมนาออกปลูกในสภาพโรงเรือน
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ภาพที่ 6 ต้นเท้ายายม่อมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่อายุ 8 เดือน ลงปลูกในสภาพโรงเรือน

ภาพที่ 7 หัวเท้ายายม่อมที่ได้จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลงปลูกในสภาพโรงเรือน ที่อายุ 9 เดือน
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

