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บทคัดย่อ
การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องด้วยการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige and
Skoog, 1962 (MS) ที่เติม N6-Benzyladenine (BA), -Naphthalene acetic acid (NAA) และน้้ามะพร้าว ทั้งหมด
15 สูตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติมน้้ามะพร้าว 15% (v/v) สามารถชักน้าให้มีร้อยละ
การเกิดยอดสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ และจ้านวนยอดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.00 ยอด/ชิ้นส่วนพืช จากนั้นย้ายต้นอ่อนที่
สมบูรณ์ออกปลูกในสภาพโรงเรือน พบว่าการใช้วัสดุปลูกขี้เถ้าแกลบ : ขุยมะพร้าว : ทราย ในอัตราส่วน 2 : 1 : 1 ต้น
อ่อนมีอัตราการรอดชีวิตสูงสุดเท่ากับ 100% จากการน้าใบอ่อนกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืช
และกล้วยน้้าว้าต้นพันธุ์ที่ปลูกในสภาพธรรมชาติไปวิเคราะห์ ความคงตัวของระดับพลอยด์ดี โดยวิธี flow cytometry
พบว่ากล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และกล้วยที่ปลูกในสภาพธรรมชาติ ไม่พบความแตกต่างของระดับ
พลอยด์ดี

ค้าส้าคัญ : กล้วยน้้าว้ามะลิอ่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ระดับพลอยด์ดี Flow cytometry
Abstract
Shoot apices of Musa (ABB) ‘Namwa Mali-Ong’ were cultured to study shoot formation on
Murashige and Skoog, 1962 (MS) medium supplemented with different concentrations of N6Benzyladenine (BA), -Naphthalene acetic acid (NAA) and 15% coconut water which were consisted
of 15 treatments and cultured for 8 weeks. The result showed the most suitable medium, providing
100 percent shoot induction and the highest average number of shoot/apices (2.00 shoots/shoot
apices), was MS medium supplemented with 15% coconut water. All healthy regenerated shoots and
roots were then transplanted to the greenhouse. The results exhibited that 100% of the survival
plantlets were planted on rice-husk ash : coconut dust: sand in the ratio of 2 : 1 : 1. Flow cytometric
analysis of young leaves collected from mother plants and micropropagated plants showed no
difference in ploidy level.
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บทน้า
กล้วยเป็นพืชในสกุล Musa วงศ์ Musaceae นิยมบริโภคกันมากในประเทศไทย พันธุ์กล้วยที่เกษตรกรนิยม
ปลูก ได้แก่ กล้วยน้้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยหักมุก และกล้วยเล็บมือนาง ตามล้าดับ (Silayoi, 2015)
ส้าหรับกล้วยน้้าว้าเป็นพันธุ์ที่นิยมบริโภคกันในทุกครัวเรือน ให้พลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับกล้วยสายพันธุ์อื่น โดย
สายพันธุ์ของกล้วยน้้าว้านั้นเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี ปลูกง่าย รสชาติดี มี
คุณค่าทางอาหารและยา นอกจากนี้กล้วยน้้าว้ายังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญทั้งในการบริโภคสดและการแปรรูป เพื่อการ
บริโภคทั้งภายในประเทศและส่งจ้าหน่ายในตลาดต่างประเทศ ส้าหรับประเทศไทยมีปริมาณการปลูกกล้วยจัดอยู่ในอันดับ 3 ของ
ทวี ปเอเชี ย (Silayoi, 2015) แต่ ใ นปั จ จุ บั น กลั บ พบว่ า พื้ น ที่ ท างการเกษตรเพื่ อ การเพาะปลู ก กล้ ว ยได้ ล ดลง อั น
เนื่องมาจากการที่เกษตรกรได้ท้าการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ที่ได้ราคาดี เช่น ยางพารา มันส้าปะหลัง และ
ปาล์ม เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของการปลูกกล้วยของเกษตรกรคือการเกิดโรคจากเชื้อไวรัส ส่งผล
ให้ผลผลิตที่ได้มจี ้านวนลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ (Silayoi, 2015) ส่งผลท้า
ให้ราคากล้วยน้้าว้ามีราคาสูงขึ้น ดังนั้นการน้าเอาความรู้ด้านการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณ
ต้นอ่อนของกล้วย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มปริมาณต้นอ่อนให้แก่เกษตรกรต่อไปในอนาคต โดยการขยายพันธุ์กล้วย
ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีจุดประสงค์ใหญ่ ๆ 2 ประการ คือเพื่อเพิ่มจ้านวนต้นให้ได้มากในเวลาอันรวดเร็ว และเพื่อให้
ได้ต้นที่สะอาด ปราศจากโรคและแมลง ซึ่งหากขยายพันธุ์โดยใช้หน่อ อาจมีเชื้อโรคหรือไข่ของแมลงติดมาได้ (Silayoi, 2015)
ส้าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยสามารถเพาะเลี้ยงได้จากชิ้นส่วนปลายยอด (Apical meristem) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในบริเวณ
ของเนื้อเยื่อเจริญที่มีศักยภาพในการผลิตพืชปราศจากไวรัส เนื่องจากบริเวณดังกล่าวยังไม่มีการพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อล้าเลียงที่จะ
เป็นทางให้ไวรัส แพร่ผ่านเข้าไปได้ ดังนั้นจึงสามารถเพาะเลี้ยงเพื่อการขยายพันธุ์ต้นกล้วยให้ได้ต้นจ้านวนมากและปราศจากโรคพืช
ได้ (Bunnag, 2013) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องท้าโดยการวางเลี้ยงส่วนปลายยอดเช่นเดียวกับการขยายพันธุ์กล้วย
ชนิดอื่น ๆ Muangkaewngam (2014) เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดกล้วยหิน บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น
5 mg.L-1 สามารถชักน้าให้เกิดยอดรวมและจ้านวนยอดสูงสุด 58.35 % และ 3.25 ยอด ตามล้าดับ อย่างไรก็ตามในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชนั้นอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจ้านวนชุดโครโมโซมหรือเกิดความผันแปรทางพันธุกรรมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อันเนื่องจากสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เติมลงในอาหารเพาะเลี้ยง ดังนั้นการวิเคราะห์ระดับความคงตัวของ
พลอยด์ดีในพืชที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะช่วยยืนยันความคงตัวของจ้านวนชุดโครโมโซมของต้นพืชได้ ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการ Flow
cytometry เพื่อการศึกษาความคงตัวของระดับพลอยด์ดใี นพืชจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมน้ามาประยุกต์ใช้ในพืชหลายชนิด เนื่องจาก
การศึกษาปริมาณของดีเอ็นเอด้วยวิธี Flow cytometry นั้นท้าได้ง่าย และรวดเร็ว (Srangsam & Kanchanapoom, 2007)
ในการศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาการชักน้าให้เกิดต้นของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องด้วยการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติม
สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดต่าง ๆ และการเติมน้้ามะพร้าว รวมถึงการน้าต้นกล้วยที่ได้ออกปลูกในสภาพโรงเรือน และวิเคราะห์
ความคงตัวของระดับพลอยด์ดีของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเทียบกับต้นที่เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ
ด้วยวิธี Flow cytometry เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกส้าหรับเกษตรกรต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต N6-Benylaminopurline (BA) ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ
ร่วมกับการเติม -Naphthaleneacetic acid (NAA) และน้้ามะพร้าว ต่อการชักน้าให้เกิดยอดจากชิ้นส่วนปลายยอด
ของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่อง
2. เพื่อศึกษาอัตราการรอดชีวิตของต้นอ่อนกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เมื่อย้ายออก
ปลูกในสภาพโรงเรือน
3. เพื่อศึกษาความคงตัวของระดับพลอยด์ดี ของกล้วยที่เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ และกล้วยที่ ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยวิธี Flow cytometry
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อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
1. พืชตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
พืชตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กล้วยน้้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง โดยการคัดเลือกต้นกล้วยที่สมบูรณ์ ปลอดโรค
จากนั้นน้าหน่อกล้วยที่ความสูง 25 ซม. มาท้าความสะอาดด้วยน้้าไหลผ่าน ตัดให้เหลือส่วนยอดที่มีขนาด 5 – 6 ซม.
ฆ่าเชื้อที่ผิว โดยการแช่ในแอลกอฮอล์ 70% นาน 30 วินาที จึงย้ายมาฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ (CloroxTM)
เข้มข้น 15 % (NaOCl 0.9%) เติมสารจับใบ (Tween 20) 2 หยด เป็นเวลา 20 นาที ตามด้วยสารละลายคลอรอกซ์
เข้มข้น 5% (NaOCl 0.3%) เติมสารจับใบ (Tween 20) 2 หยด นาน 5 นาที น้าไปล้างในน้้ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3
ครั้ง ๆ ละ 5 นาที จากนั้นตัดให้เหลือเฉพาะส่วนปลายยอดแล้วจึงย้ายไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ (ตารางที่ 1)
2. การศึกษาการชักน้าให้เกิดต้นอ่อนจากชิ้นส่วนปลายยอดของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่อง
น้าชิ้นส่วนปลายยอดของกล้วยที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS (Murashige &
Skoog, 1962) ที่เติมน้้าตาล 3% (w/v) ผงถ่าน 0.5% (w/v) ผงวุ้น 0.8% (w/v) ร่วมกับการเติม BA เข้มข้น 0, 1, 3,
5 และ 7 mg.L-1, NAA เข้มข้น 0 และ 0.1 mg.L-1 และน้้ามะพร้าว 0 และ 15% (v/v) รวมทั้งหมด 15 สูตร ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 อาหารสังเคราะห์สตู ร MS ที่เติม BA เข้มข้น 0 – 7 mg.L-1 ร่วมกับการเติม NAA เข้มข้น 0 และ 0.1 mg.L-1
และน้้ามะพร้าว 0 และ 15%
ทรีทเมนต์
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

สูตรอาหาร
MS (control)
MS + 1 mg.L-1 BA
MS + 3 mg.L-1 BA
MS + 5 mg.L-1 BA
MS + 7 mg.L-1 BA
MS + 0.1 mg.L-1 NAA
MS + 1 mg.L-1 BA + 0.1 mg.L-1 NAA
MS + 3 mg.L-1 BA + 0.1 mg.L-1 NAA
MS + 5 mg.L-1 BA + 0.1 mg.L-1 NAA
MS + 7 mg.L-1 BA + 0.1 mg.L-1 NAA
MS + 15% น้้ามะพร้าว
MS + 1 mg.L-1 BA + 15% น้้ามะพร้าว
MS + 3 mg.L-1 BA + 15% น้้ามะพร้าว
MS + 5 mg.L-1 BA + 15% น้้ามะพร้าว
MS + 7 mg.L-1 BA + 15% น้้ามะพร้าว

จากนั้นน้าอาหารมาปรับความเป็นกรด – ด่าง (pH) ให้ได้ 5.5 – 5.6 และน้าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความ
ดันไอน้้าที่ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 นาที เลี้ยงในห้องที่ควบคุม อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16
ชั่วโมงต่อวัน ที่ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ นาน 8 สัปดาห์ บันทึกร้อยละการเกิดยอด จ้านวนยอดที่เจริญจากชิ้นส่วนพืช
เริ่ ม ต้ น จ้ า นวนใบ ความสู งของต้น และจ้ า นวนรากของกล้ว ย วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely
randomized design : CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วยวิธี Duncan’ s New Multiple Range
Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยท้าการทดลอง 3 ซ้้า ซ้้าละ 5 ขวด
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3. การย้ายต้นอ่อนออกปลูกในสภาพโรงเรือน
น้าต้นอ่อนกล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้้ามะพร้าว 15% ที่เพาะเลี้ยงมาแล้วเป็น
เวลา 5 เดือน และมีล้าต้นและรากที่สมบูรณ์ ความสูงประมาณ 15-20 ซม. มีจ้านวนใบไม่ต่้ากว่า 4 ใบ จ้านวนรากไม่
ต่้ากว่า 4 ราก ความยากรากอยู่ระหว่าง 3-5 ซม. มาอนุบาลโดยการปรับสภาพที่อุณหภูมิห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นน้าต้นอ่อนกล้วยออกจากขวดเพาะเลี้ยง มาล้างอาหารวุ้นที่ติดอยูบ่ ริเวณรากออกให้หมดด้วยน้้า
สะอาด น้าต้นอ่อนมาแช่ในสารป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย (ออโธไซด์TM 5 g.L-1) เพื่อป้องกันโรคต้นเน่าเนื่องจากพืช
ยังอ่อนแอและสามารถถูกเชื้อโรคบุกรุกได้ง่าย จากนั้นน้าไปปลูกในถุงพลาสติกด้าที่มีวัสดุปลูก 2 ชนิดในสภาพโรงเรือน
ได้แก่ สูตรที่ 1 ประกอบด้วยขี้เถ้าแกลบ : ขุยมะพร้าว : ทราย ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 และสูตรที่ 2 ประกอบด้วย ขี้เถ้า
แกลบ : ขุยมะพร้าว : ทราย ในอัตราส่วน 2 : 1 : 1 รดน้้าทุกวัน ในเวลา 08.00 น. โดยท้าการปลูกสูตรละ 5 ซ้้า
เพาะปลูกเป็นเวลา 30 วัน บันทึกการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วย วัดความสูงของต้น จ้านวนใบ และสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงสีของใบ
4. การวิเคราะห์ความคงตัวของระดับพลอยด์ดี โดยวิธี Flow cytometry
น้าใบอ่อนของกล้วยน้้าว้าจากต้นที่เจริญจากอาหารสูตร MS ที่เติมน้้ามะพร้าว 15% อายุเพาะเลี้ยง 5 เดือน
และกล้วยน้้าว้าต้นพันธุ์ที่เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ ชนิดละ 5 ตัวอย่างๆ ละ 1 กรัม มาวิเคราะห์ความคงตัวของ
ระดับพลอยด์ดี ตามวิธีการของ Hongthongkham & Bunnag (2014) ด้วยการน้าใบอ่อนกล้วยมา วางบนจานแก้ว
(petri dish) และสับตัวอย่างใบพืชด้วยใบมีดที่คม หยดสารละลาย extraction buffer (Partec Cy stain UV ploidy,
one step DAPI staining solution) 200 µl จากนั้นกรองสารที่สกัดได้ใส่ใน celltrics disposable filtered ขนาด
30 µm น้ า ไปย้ อ มด้ ว ยสี ย้ อ ม 4,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) 1 ml (10 mM Tris, 50 mM sodium
citrate, 2 mM MgCl2, 0.1% (w/v) Polyvinyl Pyrrolidone (PVP), 0.1% (w/v) Triton X-100 and 2 mg L1
DAPI) และน้าไปตรวจวัดความคงตัวของระดับพลอยด์ดีด้วยเครื่องโฟลไซโตรมิเตอร์ของ Partec รุ่น PA II ใช้แหล่ง
แสงเหนือม่วง (UV-laser) และ blue emission ร่วมกับสาร 4’6- diamidino -2- phenylindole (DAPI dye) ของ
บริษัท Partec ประเทศเยอรมัน

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ผลการศึกษาการชักน้าให้เกิดต้นอ่อนจากชิ้นส่วนปลายยอดของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่อง
จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA NAA และ น้้ามะพร้าว ทั้งหมด
15 สูตร ที่มีอายุเพาะเลี้ยง 8 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตร MS ที่ปราศจาการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (M1)
อาหารสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 1, 3, 5, 7 mg.L-1 รวมถึงอาหารสูตรที่เติม BA เข้มข้น 1, 3, 5, 7 mg.L-1 ร่วมกับ
NAA เข้มข้น 0.1 mg.L-1 ไม่พบการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นในอาหารสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 5 mg.L-1 (M4), MS ที่
เติม BA เข้มข้น 1 mg.L-1 ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.1 mg.L-1 (M7) และ MS ที่เติม BA เข้มข้น 3 mg.L-1 ร่วมกับ NAA
เข้มข้น 0.1 mg.L-1 (M8) พบว่าชิ้นส่วนปลายยอดของกล้วยที่เพาะเลี้ยงบนอาหารทั้งสามสูตร มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสี
เขียวเข้ม แต่ไม่พบการชักน้าให้เกิดเป็นยอดใหม่ได้ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการชักน้าให้เกิดต้นจ้านวนมาก และการ
เพิ่มความสูงของต้นอ่อนของกล้วยในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบทบาทของสารควบคุม
การเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนินที่ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม เนื่องจากไซโตไคนินมีผลต่อการกระตุน้ การแบ่งเซลล์
ในส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ดี เช่น ล้าต้นและราก รวมถึงเซลล์เพาะเลี้ยง (Bunnag, 2013) ส้าหรับไซโตไคนินที่นิยมใช้ใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย ได้แก่ BA และ TDZ (Habiba et al., 2002; GÜbbÜk & Pekmexci, 2004; Srangsam
& Kanchanapoom, 2007; Al-Amin et al., 2009; Roy et al., 2010; Goswami & Handique, 2013) และความ
เข้มข้นที่เติมลงไปในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นกับสายพันธุ์ของกล้วย ดังรายงานของ
Srangsam & Kanchanapoom (2007) พบว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยสา และกล้วยเล็บมือนาง สามารถชักน้าให้
เกิดยอดได้สูงสุด 4.9 และ 5.5 ยอด ตามล้าดับ เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 5 mg.L-1 และ
รายงานของ Roy et al. (2010) รายงานผลของการใช้ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0.11 mg.L-1 สามารถชักน้าให้กล้วย
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พันธุ์ Malbhog เกิดยอดได้มากที่สุด แต่จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการเติม BA เพียงอย่างเดียว หรือเติมร่วมกับสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่ม NAA ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนปลายยอดกล้วยที่น้ามาเพาะเลี้ยงแต่
อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากรายงานของ Al-Amin et al. (2009) รายงานว่าการเติม BA เข้มข้น 7.5 mg.L-1 ร่วมกับ NAA
เข้มข้น 0.5 mg.L-1 ส่งเสริมให้กล้วยสายพันธุ์ BARI Banana-I เกิดจ้านวนยอดมากที่สุด
จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่อง บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1, 3, 5,
7 mg.L-1 ร่วมกับการเติมน้้ามะพร้าว 15% (อาหารสูตร M11 – M15) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าชิ้นส่วนปลายยอดที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้้ามะพร้าว 15% (M11) ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 2 สามารถชักน้าให้เกิดร้อยละ
การเกิดยอดสูงสุด 100 % จ้านวนยอดเฉลี่ยเท่ากับ 2 ยอด/ชิ้นส่วนพืช ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ แตกต่างจากรายงาน
ของ Muangkaewngam (2014) พบว่าการเติมน้้ามะพร้าว 15% ในอาหารเพาะเลี้ยงร่วมกับการเติม BA เข้มข้น
5 mg.L-1 ส่งผลให้เกิดยอดรวมของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากชิ้นส่วนปลายยอดของกล้วยหิน เพิ่มขึ้นถึง 58.94%
อย่างไรก็ตามการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ร่วมกับน้้ามะพร้าวที่ระดับความเข้มข้น 15% ในกล้วยพันธุ์อื่นๆ
สามารถกระตุ้นให้เกิดยอดจ้านวนมากได้ดังรายงานของ Kanchanapoom & Promsorn (2011) พบว่าการเพาะเลี้ยง
ชิ้นส่วนปลายยอดของกล้วยหิน สามารถชักน้าให้เกิดยอดได้มากที่สุดเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA
เข้มข้น 22 µM ร่วมกับการเติม น้้ามะพร้าว 15% และสอดคล้องกับรายงานของ Kaewsompong et al. (1992)
พบว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ บนสูตรอาหาร MS ซึ่งมีน้ามะพร้าว 15% และ BA เข้มข้น 5 mg.L-1 สามารถชักน้าให้
เกิดต้น 3.33 ต้น/เนื้อเยื่อ 1 ชิ้น ภายในเวลา 1 เดือน ถ้ามีการตัดแบ่งทุก 6 สัปดาห์ ภายในเวลา 1 ปีสามารถเพิ่ม
จ้านวนต้นได้ประมาณ 14,000 ต้น
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเติมน้้ามะพร้าวเพียงอย่างเดียวสามารถกระตุ้นให้มีร้อยละการสร้างชักน้าให้เกิด
ยอดได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มปริมาณต้นกล้วยได้ หากเปรียบเทียบสูตรอาหารที่มีการใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตที่มรี าคาสูง เนื่องจากน้้ามะพร้าวที่เติมลงในอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชนั้นสามารถส่งเสริมและ
กระตุ้ น การแบ่ งเซลล์ใ ห้ เซลล์ เพาะเลี้ยงมีก ารเจริ ญเติบ โตได้ ดีมากขึ้ น (Neumann et al., 2009) เนื่ อ งจากในน้้า
มะพร้าวนั้นมีองค์ประกอบของกรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก วิตามิน น้้าตาล และน้้าตาลแอลกอฮอล์ รวมถึงฮอร์โมนพืชใน
กลุ่มไซโตไคนิน ซึ่งล้วนส่งผลต่อการแบ่งเซลล์ และการกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตได้ดีของพืชเพาะเลี้ยง (Molnar
et al., 2011)
ตารางที่ 2 ผลของการเติม BA ความเข้มข้น 0 - 7 mg.L-1 ร่วมกับการเติมน้้ามะพร้าว 15% (v/v) ต่อการชักน้าให้เกิด
ยอด และการเจริญเติบโตของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่อง เมื่อเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 8 สัปดาห์
สูตรอาหาร

ร้อยละการชัก
น้าให้เกิดยอด

จ้านวนยอดเฉลีย่ /
ชิ้นพืชเริ่มต้น

จ้านวนใบเฉลีย่ /
ชิ้นพืชเริ่มต้น

ความสูงเฉลี่ย
(ซม.)/ต้น

จ้านวน
รากเฉลี่ย/ต้น

MS + 15% น้้ามะพร้าว
MS + 1 mg.L-1 BA + 15% น้้ามะพร้าว
MS + 3 mg.L-1 BA + 15% น้้ามะพร้าว
MS + 5 mg.L-1 BA + 15% น้้ามะพร้าว
MS + 7 mg.L-1 BA + 15% น้้ามะพร้าว

100 ± 0.00a
60 ± 6.32c
20 ± 0.00d
80 ± 3.16b
60 ± 5.47c

2.00 ± 0.45ab
1.00 ± 0.00b
1.00 ± 0.32b
2.60 ± 0.40a
2.40 ± 0.51a

3.40 ± 0.51
2.00 ± 0.63
3.00 ± 0.32
3.00 ± 0.71
2.00 ± 0.00

6.50 ± 0.65a
4.40 ± 0.55b
4.20 ± 0.22b
5.50 ± 0.39ab
1.80 ± 0.21c

1.40 ± 0.24b
1.80 ± 0.37b
1.40 ± 0.40b
4.00 ± 0.32a
2.00 ± 0.00b

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ย (ˉx ± S.E.) มีตวั อักษรก้ากับต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (p<0.05)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

ภาพที่ 1 การเจริญของต้นอ่อนกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องจากการเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอด บนอาหารสูตร MS ที่เติม
น้้ามะพร้าว 15% (v/v) ร่วมกับการเติม BA เข้มข้น 0 mg.L-1 (ก) 1 mg.L-1 (ข) 3 mg.L-1 (ค) 5 mg.L-1
(ง) 5 mg.L-1 (จ) หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ (สเกลบาร์ = 1 ซม.)
2. ผลการย้ายต้นอ่อนของกล้วยน้้ามะลิอ่องออกปลูกในโรงเรือน
จากการน้าต้นอ่อนกล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีล้าต้นและรากที่สมบูรณ์ ความสูงประมาณ 4-8 ซม. มี
จ้านวนใบไม่ต่้ากว่า 4 ใบ จ้านวนรากไม่ต่้ากว่า 4 ราก ความยากรากอยู่ระหว่าง 3-5 ซม. ย้ายออกปลูกในสภาพ
โรงเรื อน จากนั้ น น้ าไปปลูก ในวั สดุป ลูก 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ สู ต รที่ 1 ประกอบด้ว ยขี้ เถ้ าแกลบ : ขุ ย มะพร้า ว : ทราย
อัตราส่วน 1 : 1 : 1 และสูตรที่ 2 ประกอบด้วย ขี้เถ้าแกลบ : ขุยมะพร้าว : ทราย อัตราส่วน 2 : 1 : 1 ปลูกเป็นเวลา
30 วัน บันทึกการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วย วัดความสูงของต้น จ้านวนใบ และสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของใบ
พบว่าต้นกล้วยที่ย้ายจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมภายนอก (ภาพที่ 2 ,
ตารางที่ 3) มีร้อยละการรอดชีวิตเท่ากับ 100 เปอร์เซนต์ และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นอ่อนกล้วยที่ปลูกในวัสดุ
ปลูกสูตรที่ 1 พบว่าล้าต้นมีการเจริญเติบโต ใบมีสีเขียวอ่อน ความสูงเท่ากับ 10.4 ซม. จ้านวนใบเท่ากับ 3 ใบ และใน
วัสดุปลูกสูตรที่ 2 พบว่าต้นอ่อนของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องมีการเจริญเติบโตดีกว่าสูตรที่ 1 ใบมีสีเขียว ความสูงของล้าต้น
เท่ากับ 16.8 ซม. จ้านวนใบเท่ากับ 4 ใบ เนื่องจากในวัสดุปลูกสูตรที่ 2 มีอัตราส่วนของขี้เถ้าแกลบมากกว่าสูตรที่ 1 ซึ่ง
ขี้เถ้าแกลบนีม้ ีคุณสมบัติช่วยในการปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพของดิน เพราะมีรูพรุนจ้านวนมากท้าให้ดูดซับน้้า และ
ธาตุ อ าหารต่ างๆ ในวั ส ดุ ป ลู ก พื ชไว้ ได้เ ป็น อย่า งดี รวมทั้ งยั งช่ ว ยลดสภาพความเป็น กรดในวั สดุป ลูก และดินด้วย
(Mariati, 2014) นอกจากนี้ยังมีรายงานการย้ายต้นอ่อนของกล้วยพันธุ์อื่นที่ออกปลูกในสภาพธรรมชาติแต่มีการใช้วัสดุ
ปลูกที่แตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ ดัง รายงานของ Al-Almin et al. (2009) ซึ่งสามารถย้ายต้นอ่อนของกล้วยพันธุ์
BARI Banana-I ออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้ดี เมื่อปลูกในวัสดุปลูกได้แก่ ดินร่วน : ปุ๋ยวัว ในอัตราส่วน 1 : 1 และ
รายงานของ Roy et al. (2011) ที่สามารถย้ายต้นอ่อนของกล้วยพันธุ์ Mabhog ออกปลูกในสภาพธรรมชาติและใช้
วัสดุปลูกคือ ปุ๋ยอินทรีย์ : vermiculite : ดิน ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยพบอัตราการรอดชีวิต 92% และรายงานของ
Srangsam & Kanchanapoom (2003) ที่สามารถย้ายต้นอ่อนกล้วยสายพันธุ์ Gros Michel AAA group ที่เจริญมา
จากชิ้นส่วนแคลลัส และย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาติ โดยมีอัตราการรอดชีวิต 100% ต้นกล้วยที่ได้มีลักษณะปกติ
เหมือนต้นกล้วยดังกล่าวในธรรมชาติ
ตารางที่ 3 ชนิดและอัตราส่วนของวัสดุปลูกต่อร้อยละการรอดชีวิต ความสูงเฉลี่ย และจ้านวนใบเฉลี่ยของกล้วยที่ย้าย
ออกปลูกในสภาพโรงเรือน เมื่อย้ายออกปลูกนาน 30 วัน
ชนิดของวัสดุปลูก

ร้อยละการรอดชีวิต

ความสูงเฉลี่ย (ซม.)
/ต้น

จ้านวนใบเฉลีย่ (ใบ)
/ต้น

ขี้เถ้าแกลบ : ขุยมะพร้าว : ทราย อัตราส่วน 1 : 1 : 1
ขี้เถ้าแกลบ : ขุยมะพร้าว : ทราย อัตราส่วน 2 : 1 : 1

100 ± 0.00
100 ± 0.00

10.4 ± 1.16a
16.8 ± 0.86b

3.00 ± 0.45
4.00 ± 0.32

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (ˉx ± S.E.) ตัวอักษรก้ากับต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Independent t-test (p<0.05)
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 ต้นกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องที่ย้ายจากขวดเพาะเลีย้ งและน้าออกปลูกในสภาพโรงเรือน เป็นเวลา 30 วัน
(ก) ต้นอ่อนกล้วยที่ปลูกในวัสดุปลูกสูตรที่ 1 (ขี้เถ้าแกลบ: ขุยมะพร้าว: ทราย อัตราส่วน 1: 1: 1)
(ข) ต้นอ่อนกล้วยที่ปลูกในวัสดุปลูกสูตรที่ 2 (ขี้เถ้าแกลบ : ขุยมะพร้าว : ทราย อัตราส่วน 2 : 1 : 1)

3. ผลการวิเคราะห์ความคงตัวของระดับพลอยด์ดีของกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องโดยวิธี Flow cytometry
จากการน้าใบอ่อนกล้วยน้้าว้าจากต้นที่เจริญจากอาหารสูตร MS ที่เติมน้้ามะพร้าว 15% อายุเพาะเลี้ยง 5
เดือน กับกล้วยน้้าว้าต้นพันธุ์ที่เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ มาวิเคราะห์ความคงตัวของระดับพลอยด์ดี โดยวิธี Flow
cytometry พบว่ากล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และกล้วยที่ปลูกในสภาพธรรมชาติไม่พบความแตกต่างของ
ระดับพลอยด์ดี (ภาพที่ 3) ซึ่งในการตรวจสอบจ้านวนชุดโครโมโซมของพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะช่วย
ยืนยันความคงตัวของระดับพลอยด์ดีจากต้นกล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยปกติการศึกษาจ้านวนชุด
โครโมโซมมักนิยมใช้เทคนิค Squash แต่มักจะประสบปัญหาในการนับจ้านวนโครโมโซม เนื่องจากโครโมโซมของพืชมี
ขนาดเล็ก ดังนั้นการศึกษาปริมาณดีเอ็นเอในพืชด้วยวิธี Flow cytometry จึงเป็นอีกวิธีที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาระดับพลอยด์ดีที่พบในพืชได้ (Srangsam & Kanchanapoom, 2007) ซึ่งจากการศึกษาระดับพลอยด์ดีของ
ต้นกล้วยที่ปลูกในสภาพธรรมชาติและต้นอ่อนของกล้วยที่ได้จากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชนั้น พบว่าระดับพลอยด์ดีของ
ต้นกล้วยจากกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจ้านวนชุดโครโมโซม ซึ่งโดยปกติแล้วพืชที่ได้จากการ
ชักน้าให้เกิดต้นใหม่จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ เช่น ปลายยอด มักจะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในอัตราที่ต่้า
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Srangsam & Kanchanapoom (2007) ศึกษาความคงตัวของระดับพลอยด์ดีของกล้วยสา และ
กล้วยเล็บมือนางที่เจริญจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและต้นในธรรมชาติ พบว่ากล้วยทั้งสองพันธุ์ไม่มีความแตกต่าง
ของระดับพลอยด์ดี และมีระดับพลอยด์ดีเป็นดิพลอยด์ (2n = 2x = 22)
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ภาพที่ 3 ผลการตรวจวัดปริมาณดีเอ็นเอของกล้วยน้้าว้าจากต้นกล้วยที่ปลูกในสภาพธรรมชาติ (ก) และ
ต้นกล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ข) ที่ปลูกเป็นเวลา 4 เดือน

สรุปผลการวิจัย
สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยน้้าว้ามะลิอ่องคือ อาหารสูตร MS ที่เติมน้้ามะพร้าว 15%
(v/v) มีร้อยละการชักน้าให้เกิดยอดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ จ้านวนยอดเฉลี่ย 2 ยอด/ชิ้นส่วนพืช และสามารถย้ายต้น
อ่อนจากขวดเพาะเลี้ยงออกปลูกในสภาพโรงเรือนมีอัตรารอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อปลูกในวัสดุปลูกคือ ขี้เถ้าแกลบ :
ขุยมะพร้าว : ทราย ในอัตราส่วน 2 : 1 : 1 และเมื่อตรวจสอบความคงตัวของระดับพลอยด์ดีของต้นกล้วยที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับต้นในสภาพธรรมชาติพบว่าไม่พบความแตกต่างของระดับพลอยด์ดี
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