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1. ชิ้นสวนเริ่มตนสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนกลวยหิน
จากการทดลองเลี้ยงชิ้นสวนตางๆ ไดแก ตายอด ตาขาง และปลี เปนชิ้นสวนเริ่มตน เพื่อ
ชักนําใหเกิดตนโดยใชอาหารแข็งสูตร MS ที่มี BA 22 ไมโครโมลาร และน้ํามะพราว 15 เปอรเซ็นต
พบวา เนื้อเยื่อมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้นและสามารถชักนําใหเกิดตนไดโดยที่ตายอดและตาขางมีการ
พัฒนาเปนตนไดภายใน 49 วัน สวนปลีเกิดตนเมื่อเลี้ยงเปนเวลา 84 วัน ทั้งนี้เนื่องจาก BA และน้ํา
มะพราวมีสารตางๆ เชน Myo-inositol 1-3-Diphenylurea และ Leucoanthocyanin มีความสามารถ
ในการกระตุนการแบงเซลลและการเกิดตา (กัลยาณี อรรถฉัตร และคณะ, 2533) แตตายอดและตา
ขางใชเวลาในการเกิดตนนอยกวาปลี ดังนั้นชิ้นสวนตายอดและตาขางจึงมีความเหมาะสมที่จะใช
เปนชิ้นสวนเริ่มตนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยหิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Kanchanapoom
และ Chanadang (2000) ทดลองชักนําตนจากสวนตางๆ ไดแก ตายอด ตาขาง และปลี ของกลวย
หอมทอง (Musa acuminata ‘Kluai Hom Thong’) โดยใชอาหารแข็งสูตร MS ที่มี BA 22 ไมโครโม
ลาร และน้ํามะพราว 15 เปอรเซ็นต พบวา ตายอดและตาขางเกิดตนหลังจากเลี้ยงเปนเวลา 42 วัน
สวนปลีเกิดตนหลังจากเลี้ยงเปนเวลา 7 เดือน นอกจากนี้งานวิจัยของ Silayoi (2001) ซึ่งทดลองชัก
นําตนจากสวนตายอด และปลีของกลวยไข (Musa acuminata ‘Kluai Khai’) โดยใชอาหารเหลว
และอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวสูตร MS ที่มี BA 22 ไมโครโมลาร พบวา ชิ้นสวนตายอดที่เลี้ยงดวย
อาหารเหลวเกิดตนเมื่อเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน และ 45 วัน เมื่อเลี้ยงดวยอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว สวนปลี
ที่เลี้ยงดวยอาหารเหลวใชเวลาในการเกิดตน 52 วันและ 130 วันสําหรับอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว และ
งานวิจัยของ Swamy และ Sahijram (1989) ทดลองชักนําตนจากสวนปลีของกลวย 3 พันธุ ไดแก
‘Chandrabale’ ‘Rasthali’ และ ‘Robusta’ โดยเลี้ยงดวยอาหารเหลวสูตร MS ที่เติมอะดินินซัลเฟต
160 มิลลิกรัมตอลิตร BA 5 มิลลิกรัมตอลิตร และ IBA 5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 1 เดือน จากนั้น
ยายเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุมออกซินและไซโทไคนินในระดับความเขมขนตางๆ พบวา ปลีมีการพัฒนาเปนตนไดภายในเวลา 56 - 70 วัน
ชิ้นสวนที่เลี้ยงในระยะแรกมีการปลอยสารสีดําซึ่งเปนสารประกอบฟโนลิก สอดคลอง
กับรายงานของ Chinsuk และ Silayoi (2001) Kanchanapoom และ Chanadang (2000) และ รายงาน
ของ Jarret และคณะ (1985) โดยสารประกอบฟโนลิกมักเกิดขึ้นเมื่อพืชเกิดบาดแผล และมีผลยับยั้ง

การเจริญเติบโตของพืช การแบงเซลลและการเพิ่มขนาดของเซลลก็ถูกยับยั้งดวย (Noggle, 1983)
แตปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดโดยการยายเลี้ยงสูอาหารใหมทุกๆ 3 สัปดาห ทั้งนี้ Fett-Neto และ
คณะ (1992) (อางโดย Zhong, 1995) รายงานวา การปลอยสารสีดําหรือสารประกอบฟโนลิกสู
อาหารเปนปจจัยสําคัญที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแคลลัสของ Taxus การเติมสารลดหรือสารดูด
ซับฟนอลในอาหาร เชน Polyvinylpolypyrrolidone (PVP) สามารถลดปญหาดังกลาวได
2. การวางเลี้ยงชิ้นสวนตายอดตนกลวยหินแบบตางๆ
จากผลการทดลอง จะพบวาชิ้นสวนตายอดที่มีการวางเลี้ยงใหสวนที่ผาสัมผัสกับอาหาร
จะใหจํานวนตนมากกวาชิ้นสวนที่วางเลี้ยงใหสวนที่ผาไมสัมผัสกับอาหาร โดยที่ชิ้นสวนตายอดที่
วางตนในแนวตะแคง ใหจํานวนตนมากที่สุด จะเห็นไดวาการสัมผัสกับอาหารของสวนที่ผามีผลดี
ตอการเพิ่มจํานวนของตนกลวยหิน ในแงของการดูดซึมธาตุอาหารไปใชในการพัฒนาของเนื้อเยื่อ
ไดดีกวาเมื่อสวนที่ผาไมไดสัมผัสโดยตรงกับอาหาร และผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับ Kanchanapoom และ Iampinit (2002) โดยพบวาการวางเลี้ยงอับเรณูของมะละกอ (Carica papaya L.)
ใหผิวหนาสัมผัสกับอาหารมีเปอรเซ็นตการเกิดแคลลัสสูงสุด และสอดคลองกับการทดลองของ
Mercy และ Zapata (1987) ซึ่งศึกษาอิทธิพลของการวางเลี้ยงอับเรณูตอการเกิดแคลลัสของขาว
(Oryza sativa var. Taipei 309) พบวา การวางเลี้ยงแบบตะแคงโดยขอบดานหนึ่งสัมผัสกับอาหารกึ่ง
แข็งกึ่งเหลวสูตร B5 (Gamborg et al., 1968) ใหผลการเกิดแคลลัสดีที่สุด โดยสรุปไววาการตอบ
สนองตอการวางเลี้ยงชิ้นสวนแบบตางๆ ขึ้นอยูกับชนิดของพืชดวย นอก จากนี้ยังสอดคลองกับการ
รายงานของ Hunter (1985) วาการวางเลี้ยงอับเรณูของขาวบารเลย (Hordeum vulgare cv. Sabarlis)
ในแนวตะแคงโดยใหขอบดานหนึ่งสัมผัสกับอาหารแข็งสูตร MS เทานั้นที่พบวามีการพัฒนาของ
เอ็มบริออยดเกิดขึ้น แตขัดแยงกับการทดลองของ Arnison และคณะ (1990) รายงานวาอับเรณูของบ
ร็อคโคลี (Brassica oleracea L. var. italica) ที่วางเลี้ยงโดยผิวหนาไมสัมผัสกับอาหารมีเปอรเซ็นต
การเกิดเอ็มบริโอดีกวาการวางเลี้ยงที่ใหผิวหนาสัมผัสกับอาหาร
3. สูตรอาหารเพาะเลี้ยงสําหรับการเพิ่มจํานวนยอดกลวยหิน
จากการทดลองศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเพิ่มจํานวนยอดกลวยหิน พบวาชิ้นสวนตายอดที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่มี BA ความเขมขน 44 ไมโครโมลาร มีการเพิ่มจํานวนยอด
ไดมากที่สุด สอดคลองกับการรายงานของ Chinsuk และ Silayoi (2001) วา BA ความเขมขนสูงทํา
ใหเกิดยอดไดดีกวาเนื่องจากการแบงเซลลที่มากขึ้นตามความเขมขนของ BA แตขัดแยงกับรายงาน
ของ Kanchanapoom และ Chanadang (2000) ซึ่งทดลองเพิ่มจํานวนยอดกลวยหอมทอง พบวา

อาหารสูตร MS ที่มี BA 44 ไมโครโมลาร ยับยั้งการเกิดตายอดและความสูงของยอด และงานวิจัย
ของ Wong (1986) รายงานวาอัตราการเพิ่มจํานวนยอดลดลงเมื่อความเขมขนของไซโทไคนินเพิ่ม
ขึ้นจาก 44 เปน 66 ไมโครโมลาร ยกเวนกลวยพันธุ ‘Mysore’ มีการเพิ่มจํานวนยอดมากที่สุดที่ BA
ความเขมขน 66 ไมโครโมลาร
เมื่อมีการใชน้ํามะพราว 15 เปอรเซ็นตรวมกับ BA พบวา ชิ้นสวนตายอดที่เลี้ยงบนอาหาร
ที่มีน้ํามะพราวรวมกับ BA มีจํานวนยอดสูงสุด โดยมีขนาดยอดใหญกวาแตจํานวนยอดนอยกวาเมื่อ
เลี้ยงดวยอาหารที่ไมมีน้ํามะพราวรวมกับ BA ความเขมขนเดียวกันซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ Kanchanapoom และ Chanadang (2000) ที่รายงานวาการใช BA รวมกับน้ํามะพราวใหผลดีกวาการใช
BA อยางเดียว ทั้งนี้ Wong (1986) รายงานวาพืชตางพันธุกันมีการตอบสนองตอไซโทไคนินตางกัน
จากการทดลองเลี้ยงชิ้นสวนบนอาหารสูตร MS ที่มี TDZ ความเขมขนตางๆ ที่มีและไมมี
น้ํามะพราว พบวา เมื่อความเขมขน TDZ เพิ่มขึ้นจาก 0.5 ถึง 10 ไมโครโมลาร ตนกลวยมีการพัฒนา
ผิดปกติ โดยมีลําตนและใบสั้นอัดกันแนน ซึ่งมีลําตนสั้นและใบเพิ่มมากขึ้นเมื่อความเขมขนของ
TDZ สูงขึ้น และเกิดตุมเล็กๆ ขึ้นที่บริเวณฐานของชิ้นสวน โดยจํานวนตุมจะมากขึ้นตามความเขม
ขนของ TDZ สอดคลองกับการทดลองของ Kanchanapoom และ Chanadang (2000) รายงานวา
TDZ ที่ความเขมขนต่ําใหผลดีกวาที่ความเขมขนสูง โดยการเพิ่มความเขมขนของ TDZ ทําให
จํานวนยอดลดลงและขัดขวางการยืดตัวของลําตนดวย นอกจากนี้ Kadota และคณะ (2001) ศึกษา
การเพิ่มจํานวนยอดของ Japanese pear พบวาอาหารสูตร MS ที่มี BA 44 ไมโครโมลาร ใหจํานวน
ยอดสูงสุด ในขณะที่อาหารสูตร MS ที่มี TDZ 0.454 และ 4.54 ไมโครโมลาร ไมมีผลในการกระตุน
การเพิ่มจํานวนยอด นอกจากนี้ Huetteman และ Preece (1993) รายงานวา TDZ ความเขมขนต่ํา
(นอยกวา 1 ไมโครโมลาร) สามารถชักนําใหมีการเพิ่มจํานวนยอดไดดีกวาไซโทไคนินชนิดอื่นๆ
แตจะยับยั้งการยืดยาวของตน และบางกรณีเกิดเปนปุมปมได โดยอาจเกิดจากกลุมฟนิลของ TDZ
แตสามารถแกไขปญหานี้ไดโดยการยายตนไปเลี้ยงบนอาหารที่มีระดับ TDZ ต่ําหรือไซโทไคนิน
อื่นที่มีประสิทธิภาพต่ํากวา
แตจากการทดลองในกลวยหินพบวาเมื่อยายชิ้นสวนที่เกิดตุมไปยัง
อาหารสูตร MS ที่ไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และ MS ที่มี BA 4.4 และ 22 ไมโครโมลาร พบวาตุมที่เกิดขึ้นไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ (ไมแสดงขอมูล) และพบวาเมื่อระดับความเขมขน
ของ TDZ เพิ่มขึ้น ทําใหระดับการปลอยสารสีดําเพิ่มขึ้นดวย
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จากการทดลองชักนํารากตนกลวยหินที่มีใบเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ใบ โดยเลี้ยงบน
อาหารแข็งสูตร MS ที่ไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช พบวาตนกลวยหินเกิดรากภายใน
เวลา 3 สัปดาห โดยมีจํานวนรากโดยเฉลี่ย 8 รากตอตน ความยาวรากโดยเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ซึ่งสอด
คลองกับงานวิจัยของ Chinsuk และ Silayoi (2001) รายงานวาอาหารที่ไมมี BA ชักนําใหเกิดรากได
และสอดคลองกับการทดลองของ Wong (1986) ซึ่งแสดงใหเห็นวากลวยสามารถเกิดรากไดโดยไม
ตองเติมออกซินในอาหารที่เลี้ยง เนื่องจากที่ปลายยอดมีการสังเคราะหสารออกซินและมีการสงไป
ยังสวนอื่นๆ ของตนได นอกจากนี้ Jarret และคณะ (1985) รายงานวาสามารถชักนํารากตนกลวย
กลายพันธุ ‘Saba’ และ ‘Pelipita’ ไดหลังจากเลี้ยงดวยอาหารแข็งสูตร MS ที่ไมมีสารควบคุมการ
เจริญเติบโตเปนเวลา 2 สัปดาห แตเมื่อชักนําดวยอาหารสูตร MS ที่มีผงถาน 0.1 หรือ 1.0
เปอรเซ็นต พบวาไมมีการเกิดรากและยังยับยั้งการพัฒนาของตนอีกดวย ในขณะที่ Hwang และคณะ
(1984) ชักนํารากตนกลวย ‘Cavendish’ ไดหลังจากเลี้ยงดวยอาหารสูตร Smith และ Murashige ที่มี
ผงถาน 1 กรัมตอลิตร เปนเวลา 1 สัปดาห โดยเกิดรากจํานวนมาก มีความยาวเฉลี่ย 5-8 เซนติเมตร
และ Vuylsteke และ Ortiz (1996) รายงานวาใชเวลาในการชักนํารากนานถึง 2-3 เดือน เมื่อเลี้ยงตน
กลวยกลายพันธุ ‘Agbagba’ ดวยอาหารสูตร MS ที่มี NAA 0.19 มิลลิกรัมตอลิตร และ BA 0.23
มิลลิกรัมตอลิตร เกิดรากมีความยาวโดยเฉลี่ย 1 - 4 เซนติเมตร จะเห็นวาความสามารถในการเกิด
รากขึ้นอยูกับพันธุของกลวย โดยที่กลวยบางพันธุจําเปนจะตองไดรับสารควบคุมการเจริญเติบโต
ชวยในการชักนําราก แตสําหรับกลวยหินสามารถเกิดรากไดเองโดยไมจําเปนตองเติมสารควบคุม
การเจริญเติบโตกลุมออกซินในอาหารที่เลี้ยง
จากการทดลองปรับสภาพตนกลวยหินหลังจากเกิดรากโดยนําตนที่ไดมาลางวุนใหสะอาด เพาะเลี้ยงในเวอรมิคูไลตปลอดเชื้อ รดน้ํากลั่นพอชุมชื้น ปดฝา แลวเก็บรักษาไวในหองเพาะ
เลี้ยงเปนเวลา 2 วัน จากนั้นเปดฝาเปนเวลา 1 สัปดาห จึงยายลงในกระถางที่มีดินผสมแกลบ เถาและ
ขุยมะพราว วางเลี้ยงในสภาวะเดิมเปนเวลา 2-3 วัน จึงยายลงแปลงปลูก พบวาตนกลวยหินมีอัตรา
การรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นต มีความแข็งแรง และเจริญเติบโตไดดี โดยมีความสูงประมาณ 0.5
เมตร เมื่อปลูกลงแปลงเปนเวลา 2 เดือน ดังนั้นวิธีนี้มีความเหมาะสมที่จะใชในการปรับสภาพกลวย
หิน ซึ่งสอดคลองกับการปรับสภาพตนกลวยหอมทองที่รายงานโดย Kanchanapoom และ
Chanadang (2000) โดยปรับสภาพตนกลวยในเวอรมิคูไลตเปนเวลา 2 สัปดาห จากนั้นยายลง
กระถางที่มีดินผสมปุยคอก พบวาตนกลวยมีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอรเซ็นตเมื่อปลูกลงแปลง
นอกจากนี้ยังมีวิธีการปรับสภาพตนกลวยประเภท ‘Cavendish’ โดย Hwang และคณะ (1984) ราย
งานวากอนปลูกลงดิน จุมตนกลวยลงใน Dithane M-45 0.3 เปอรเซ็นต และปลูกในกระถางที่มีสวน

ผสมของเวอรมิคูไลต 60 เปอรเซ็นต ทราย 30 เปอรเซ็นต และปุยอินทรีย 10 เปอรเซ็นต และใหปุย
Nutricote (14N-14P-14K) เปนเวลา 2 - 3 เดือน กอนปลูกลงแปลง
5.
ส ภ า ว ะ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ต อ ก า ร ช ะ ล อ ก า ร
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ย อ ด ก ล ว ย หิ น แ ล ะ ก า ร
ร อ ด ชี วิ ต ห ลั ง ผ า น ก า ร ช ะ ล อ ก า ร เ จ ริ ญ
เ ติ บ โ ต
ยอดกลวยหินที่เก็บบนสําลีที่มีน้ํากลั่นและสารละลายน้ําตาลซูโครสความเขมขน 1
เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือนที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ใหแสง 16 ชั่วโมงตอวัน พบวามีอัตราการ
รอดชีวิต 25 เปอรเซ็นต เมื่อยายเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่มี BA 44 ไมโครโมลาร ในขณะที่การเก็บ
ที่สภาวะ และสารละลายน้ําตาลชนิดอื่น ๆ ยอดกลวยหินไมสามารถรอดชีวิตได ทั้งนี้การที่ยอด
กลวยหินไมสามารถรอดชีวิตไดนั้นอาจเนื่องจากน้ําตาลกลูโคสและซอรบิทอลไมเหมาะสมตอการ
เปนแหลงคารบอนสําหรับกลวยหิน โดย Mezzetti และคณะ (1991) รายงานวา ความเหมาะสมของ
น้ําตาลแตละชนิดที่ใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขึ้นอยูกับความสามารถของเนื้อเยื่อในการใช
คารโบไฮเดรต ชิ้นสวนของพืช เชน ยอด ราก แคลลัส และเซลล นอกจากนี้ความสามารถในการดูด
ซับและเผาผลาญโมเลกุลของแหลงคารบอนที่มีความจําเพาะกับพืชแตละชนิด โดยจากการทดลอง
นี้พบวา น้ําตาลซูโครสมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยหิน และ Garcia และคณะ
(2002) รายงานวาโดยปกติซูโครสเปนคารโบไฮเดรตที่ถูกเลือกเปนแหลงคารบอนสําหรับการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาจเปนเพราะซูโครสเปนน้ําตาลตัวหลักที่มีการลําเลียงในพืชหลายชนิด นอกจากนี้
Marino และคณะ (1993) รายงานวา ซูโครสมีประสิทธิภาพในการชักนําราก เพิ่มอัตราการรอดชีวิต
ของ Apricot ไดมากกวาซอรบิทอล แตมีประสิทธิภาพต่ํากวาในการเพิ่มจํานวนตน Welander และ
คณะ (1989) รายงานวา คารโบไฮเดรตมีอิทธิพลตออัตราความมีชีวิตของชิ้นสวน โดยชนิดของ
แหลงคารบอนที่เหมาะสมขึ้นอยูกับชนิดของพืช เชน แมนนิทอล และซูโครสเหมาะสําหรับเปน
แหลงคารบอนของ Syringa กลูโคสเหมาะสําหรับเปนแหลงคารบอนของ Alnus สวนซอรบิทอล
และฟรุกโทสเหมาะสําหรับเปนแหลงคารบอนของ Malus เปนตน
6. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและเก็บเมล็ดเทียม การเจริญเติบโตของตนกลวยหินที่เกิดจาก
เมล็ดเทียม
6.1 การผลิตเมล็ดเทียม

จากผลการทดลองผลิตเมล็ดเทียมจากโซเดียมอัลจิเนตความเขมขน 2 เปอรเซ็นตที่
เตรียมดวยน้ํากลั่นและอาหารเหลวสูตร MS พบวาไดเมล็ดเทียมที่ไมแข็งแรง แตกงาย สวนเมล็ด
เทียมที่ใชสารละลายโซเดียมอัลจิเนตความเขมขน 3 เปอรเซ็นต พบวาไดเมล็ดเทียมที่แข็งแรง ทน
ตอการแตก สอดคลองกับรายงานของ Ballester และคณะ (1997) ซึ่งทดลองผลิตเมล็ดเทียมของ
Camellia japonica พบวาการใชสารละลายโซเดียมอัลจิเนตความเขมขน 3 เปอรเซ็นตจะไดเมล็ด
เทียมที่มีลักษณะแข็งแรง ทนตอการแตก ใส และกลม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการรายงานของ
Soneji และคณะ (2002) ซึ่งผลิตเมล็ดเทียมของสับปะรด (Ananas comosus L.) ดวยโซเดียมอัลจิเนต
ความเขมขนตางๆ กัน พบวา เมล็ดเทียมที่ผลิตจากโซเดียมอัลจิเนต 3 เปอรเซ็นตที่เตรียมดวยอาหาร
เหลวสูตร MS มีความแข็งแรง โดยยอดสามารถงอกได และมีอัตราการงอกสูงกวาเมล็ดเทียมที่ผลิต
จากโซเดียมอัลจิเนต 4 เปอรเซ็นต เนื่องจากเมล็ดเทียมที่ไดมีความแข็งเกินกวาที่ยอดจะงอกออกมา
ได แตขัดแยงกับ Pattnaik และคณะ (1995) ซึ่งรายงานวาเมล็ดเทียมที่ผลิตดวยสารละลายโซเดียม
อัลจิเนต 1-3 เปอรเซ็นตจะไดเมล็ดเทียมที่มีความนิ่มและไมไดรูป เนื่องจากความสามารถในการ
เปนเจลลดลงหลังจากไดรับความรอนระหวางกระบวนการทําใหปลอดเชื้อโดยใชหมอนึ่งอัดไอ
ลักษณะของเมล็ดเทียมที่ผลิตจากโซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยอาหารเหลวสูตร MS มี
รูปรางผิดปกติ คือ บิดเบี้ยว ขุน สวนเมล็ดเทียมที่ผลิตดวยโซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยน้ํากลั่น
ปลอดเชื้อมีลักษณะกลม เปนรูปแบบเดียวกัน และใส สอดคลองกับรายงานของ Piccioni และ
Standardi (1995) ซึ่งทดลองผลิตเมล็ดเทียมของไมยืนตน 6 ชนิด พบวาเมล็ดเทียมที่ผลิตจาก
โซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยอาหารเหลวสูตร MS จะแตกงายและมีรูปรางผิดปกติ สวนเมล็ดเทียมที่
ผลิตดวยโซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยน้ําดีไอออไนซจะใหเมล็ดเทียมที่มีความแข็งแรง กลม และ
ทนตอการแตก ความผิดปกติของรูปรางของเมล็ดเทียมอาจเกิดจากสารอาหารที่ไปลดความหนืด
และความสามารถในการจับตัวกันเปนเมล็ด โดยอาจเกี่ยวของกับพันธะไอออนิกที่เชื่อมระหวาง
กลุมของกรดคารบอกไซลิค (carboxylic acid) ของอัลจิเนตซึ่งเปนตัวที่ทําใหเกิดเปนเมล็ดได โดย
กลไกเหลานี้อาจถูกทําลายไดโดยสารที่ละลายอยูในอาหาร (Barbotin et al., 1993 อางโดย Piccioni
and Standardi, 1995)
เมล็ดเทียมที่ผลิตดวยโซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยอาหารเหลวสูตร MS มีอัตราการงอก
สูงกวาเมล็ดเทียมที่ผลิตจากโซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยน้ํากลั่น สอดคลองกับรายงานของ Pattnaik
และคณะ (1995) ซึ่งเปรียบเทียบการตอบสนองของตา Morus spp. พบวา ตาที่หุมดวยโซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยอาหารเหลวสูตร MS มีเปอรเซ็นตการงอกสูงกวาเมื่อเทียบกับโซเดียมอัลจิเนตที่
เตรียมดวยน้ํากลั่น เนื่องจากในการพัฒนาเปนตนจําเปนตองไดรับสารอาหาร โดยเมล็ดเทียมที่
เตรียมดวยอาหารเปนการเลียนแบบเอนโดสเปรมของเมล็ดตามธรรมชาติ ในทางตรงกันขาม การใช

น้ํากลั่นเตรียมโซเดียมอัลจิเนตไมชวยในการงอกของเมล็ดเทียมเนื่องจากไมมีสารอาหาร และเมื่อ
เปรียบเทียบอัตราการเกิดตนของเมล็ดเทียมที่ผลิตดวยโซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยอาหารเหลวสูตร
MS กับชิ้นสวนปลายยอดที่ไมหุม พบวาชิ้นสวนปลายยอดที่ไดรับการหุมใหอัตราการเกิดตนมาก
กวาชิ้นสวนที่ไมหุม ซึ่งขัดแยงกับรายงานของ Piccioni (1997) ในการทดลองผลิตเมล็ดเทียมของ
ชิ้นสวนตาขอของ Malus pumila Mill. พบวา ตาขอที่ไมหุมดวยโซเดียมอัลจิเนตมีอัตราการเกิดตน
มากกวาสวนตาขอที่หุม ทั้งนี้ Hulst และคณะ (1989) (อางโดย Piccioni, 1997) ใหเหตุผลวาอาจมี
สาเหตุจากการแลกเปลี่ยนแกสระหวางภายในกับภายนอกเมล็ดไมเพียงพอ จึงทําใหเนื้อเยื่อไดรับ
ออกซิเจนไมเพียงพอซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของชิ้นสวน
6.2 ระยะเวลาในการเก็บเมล็ดเทียม
จากการทดลอง พบวาอัตราการรอดชีวิตของเมล็ดเทียมลดลงเมื่อเวลาในการเก็บเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับการทดลองของ Soneji และคณะ (2002) ซึ่งเก็บเมล็ดเทียมของสับปะรด (Ananas
comosus L. Merr. Cv. Queen) เปนเวลา 15 30 45 60 และ 90 วัน พบวา อัตราการงอกเปนตนลดลง
เมื่อระยะเวลาในการเก็บนานขึ้น และเมื่อเก็บเปนเวลา 90 วัน พบวา เมล็ดเทียมมีอัตราการงอกเทา
กับ 0 และสอดคลองกับรายงานของ Janeiro และคณะ (1997) ซึ่งทดลองเก็บเมล็ดเทียมของโซมาติกเอ็มบริโอของ Camellia japonica เปนเวลา 30 วัน ที่อุณหภูมิหอง พบวา อัตราการรอดชีวิตลด
ลงจาก 90 เปน 13 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับชุดควบคุม และยังพบวา ระยะเวลาในการเก็บเปนปจจัยที่
ทําใหความมีชีวิตและการเกิดตนของเอ็มบริโอที่หุมและไมหุมลดลง ทั้งนี้ อาจเกี่ยวของกับการขาด
แคลนออกซิเจนในเมล็ดเทียม และการสูญเสียความชื้นที่มากขึ้นตามระยะเวลาในการเก็บที่นานขึ้น
(Redenbaugh et al., 1991 อางโดย Janeiro et al.,1997) นอกจากนี้ Ballester และคณะ (1997) ราย
งานวา อัตราการรอดชีวิตของเมล็ดเทียมของ Camellia japonica ลดลงเมื่อเพิ่มชวงเวลาในการเก็บ
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากวัสดุที่ใชหุมชิ้นสวนเปนตัวลดออกซิเจนที่ชิ้นสวนนําไปใช
6.3 สภาวะในการเก็บเมล็ดเทียม
จากผลการทดลองเก็บเมล็ดเทียมในสภาวะตางๆ กันคือที่มืดและสวาง โดยมีสภาวะอื่น
เหมือนกัน ซึ่งพบวาอัตราการเกิดตนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเมื่อเก็บในที่มืดหรือสวาง ดังนั้น
จึงเปนผลดีในแงของการใชบรรจุภัณฑในระหวางการขนสง ทําใหมีความสะดวกคือไมตองคํานึง
เรื่องแสงที่เมล็ดเทียมจะไดรับหรือไมในการขนสงหรือเก็บรักษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะสารอาหารที่
เมล็ดเทียมไดรับจากอาหารเหลวสูตร ¼MS ที่เปนตัวใหความชื้นในระหวางการเก็บรักษา

6.4 ผลของกรดแอบซิสซิคตออัตราการรอดชีวิตของเมล็ดเทียม
จากผลการทดลองแชชิ้นสวนปลายยอดกลวยหินเปนเวลา 20 นาทีในสารละลายกรด
แอบซิสซิคความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรกอนผลิตเปนเมล็ดเทียม พบวามีผลทําใหอัตราการ
งอกของเมล็ดเทียมตนกลวยหินลดลง เมื่อชักนําตนดวยอาหารแข็งสูตร MS ที่มี BA 22 ไมโครโมลาร ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Ara และคณะ (1999) ที่รายงานวาเมล็ดเทียมของโซมาติก
เอ็มบริโอของมะมวง (Mangifera indica L.) ที่ไดรับกรดแอบซิสซิคความเขมขน 0.2 และ 0.4 ไมโครโมลาร ทําใหอัตราการงอกและการเกิดตนลดลง และยังทําใหการงอกเปนตนลาชาไป 3
สัปดาห นับวาเปนผลดีตอเมล็ดเทียมที่มีการขนสงระยะทางไกลซึ่งไมตองการใหตนพืชมีการงอก
และพบวาอัตราการงอกเทากับ 0 เมื่อไดรับกรดแอบซิสซิคความเขมขน 0.4 ไมโครโมลาร และจาก
ผลการทดลองนี้จะเห็นวากรดแอบซิสซิคที่ชิ้นสวนปลายยอดกลวยหินไดรับมีความความขนสูงถึง
0.5 มิลลิกรัมตอลิตรหรือ 1.8 ไมโครโมลาร ซึ่งอาจเปนพิษตอเนื้อเยื่อมีผลใหอัตราการงอกลดลง
อยางชัดเจน แตเมื่อหุมชิ้นสวนตายอดดวยโซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยอาหารเหลวสูตร MS จะ
ชวยใหอัตราการงอกไมแตกตางกับชิ้นสวนตายอดที่ไมไดรับกรดแอบซิสซิคมากนัก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะโซเดียมอัลจิเนตที่หอหุมชิ้นสวนชวยใหเนื้อเยื่อฟนตัวจากความเปนพิษของกรดแอบซิสซิค
ที่เขมขนเกินไป และอาหารเหลวที่เปนสวนประกอบในเมล็ดเทียมชวยใหชิ้นสวนตายอดสามารถ
งอกได แตไมทําใหการงอกลาชากวาปกติแตอยางใด ดังนั้นกรดแอบซิสซิคความเขมขน0.5
มิลลิกรัมตอลิตรจึงไมเหมาะสําหรับการผลิตเมล็ดเทียมของตนกลวยหิน
6.5 วัสดุที่ใชชักนําตนใหเกิดจากเมล็ดเทียม
วัสดุที่สามารถชักนําใหเกิดตนจากเมล็ดเทียมของกลวยหินคือ อาหารแข็งสูตร MS ที่มี
BA 22 ไมโครโมลาร แตไมสามารถชักนําใหเกิดตนไดเมื่อเลี้ยงบนเวอรมิคูไลตผสมดิน สอดคลอง
กับรายงานของ Pattnaik และคณะ (1995) ซึ่งเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดเทียมของ Morus spp.
บนวัสดุปลูกตางๆ กัน พบวา เมล็ดเทียมที่ชักนําตนดวยอาหารแข็งใหอัตราการเกิดตนสูงกวาเมล็ด
เทียมที่ชักนําตนดวย Soilrite และ Soneji และคณะ (2002) รายงานวาเมล็ดเทียมของสับปะรด
(Ananas comosus L. Merr. Cv. Queen) ที่ชักนําโดยใชวัสดุตางๆ กัน พบวา เมล็ดเทียมที่เลี้ยงบน
ดินปลอดเชื้อและ Soilrite มีอัตราการงอกต่ําและตายหลังจากเลี้ยง 5 - 6 วัน สวนเมล็ดเทียมที่เลี้ยง
บนอาหารแข็งสูตร MS ที่มี MS vitamins myo-inositol 0.56 มิลลิโมลาร ซูโครส 0.06 โมลาร NAA
9.67 ไมโครโมลาร IBA 9.84 ไมโครโมลาร และ KN 9.29 ไมโครโมลาร มีอัตราการงอกสูงกวา
โดยมีการงอกทั้งสวนรากและยอดไดในเวลาเดียวกัน เกิดเปนตนที่สมบูรณตอไปได และสอด

คลองกับการทดลองของ Antonietta และคณะ (1999) ซึ่งชักนําตนจากเมล็ดเทียมของโซมาติก
เอ็มบริโอของ Citrus reticulate ‘Blanco’ ที่หุมดวยโซเดียมอัลจิเนตที่เตรียมดวยอาหารเหลวสูตร
MS ที่มี GA3 บนวัสดุปลูกตางๆ กัน ไดแก อาหารแข็ง ดิน และ Perlite พบวา อัตราการงอกของ
เมล็ดเทียมบนอาหารแข็งมีคาสูงสุด นอกจากนี้ Ganapathi และคณะ (1992) รายงานวาเมล็ดเทียม
จากสวนปลายยอดของกลวยพันธุ ‘Basrai’ เมื่อนํามาชักนําใหเกิดตนบนวัสดุปลูกตางๆ กัน พบวา
อาหารแข็งสูตร MS สามารถชักนําใหเมล็ดเทียมเกิดตนไดดีที่สุด สวน Soilrite ไมสามารถชักนํา
ใหเกิดตนได สําหรับดินปลอดเชื้อ พบวามีการเกิดยอดได 10 เปอรเซ็นต แตไมสามารถพัฒนา
เปนตนที่สมบูรณได ความลมเหลวในการชักนําตนอาจเนื่องมาจากสารอาหารในวัสดุหุมไมเพียง
พอตอการพัฒนาของยอดใหสมบูรณตอไปได

บทที่ 5
บทสรุป
1. ชิ้นสวนที่เหมาะสมตอการใชเปนชิ้นสวนเริ่มตนในการเพิ่มจํานวนตนกลวยหินคือ
สวนตายอดและตาขาง เนื่องจากใชระยะเวลาในการพัฒนาเปนตนนอยกวาสวนปลี
2. การวางเลี้ยงลักษณะตางๆ มีอิทธิพลตอการเพิ่มจํานวนตนกลวยหิน โดยวางเลี้ยงใน
แนว ตะแคงสวนที่ผาใหสัมผัสกับอาหารจะใหผลดีที่สุด
3. อาหารที่สามารถชักนําตนกลวยหินไดจํานวนมากที่สุดสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ
อาหารแข็งสูตร MS ที่มี BA 44 ไมโครโมลาร
4. การชักนํารากของตนกลวยหินสามารถทําไดโดยเลี้ยงดวยอาหารแข็งสูตร MS ที่ไมมี
สารควบคุมการเจริญเติบโต และใชเวลาในการปรับสภาพประมาณ 3 สัปดาห จะไดตนกลวยหินที่
มีความแข็งแรงเมื่อปลูกลงแปลง
5. สภาวะที่เหมาะสําหรับเก็บรักษากลวยหินเปนเวลา 6 เดือน คือการเก็บยอดกลวยหิน
บนสําลีที่มีน้ํากลั่นหรือสารละลายน้ําตาลซูโครสความเขมขน 1 เปอรเซ็นต (น้ําหนักตอปริมาตร)
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ใหแสง 16 ชั่วโมงตอวัน โดยมีอัตราการรอดชีวิตเทากับ 25
เปอรเซ็นต
6. เมล็ดเทียมที่หุมดวยโซเดียมอัลจิเนตความเขมขน 3 เปอรเซ็นต (น้ําหนักตอปริมาตร)
ที่เตรียมดวยอาหารเหลวสูตร MS เหมาะสําหรับการผลิตเมล็ดเทียมของตนกลวยหิน
7. การเก็บเมล็ดเทียมบนสําลีที่ใหความชื้นดวยอาหารเหลวสูตร ¼MS ที่สภาวะอุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส ในที่มืด มีอัตราการเกิดตนลดลง เมื่อระยะเวลาในการเก็บเพิ่มขึ้น แตมีความสะดวกและประหยัดในกรณีที่ตองมีการขนสงหรือแลกเปลี่ยนชิ้นสวนพืช
8. สภาวะการเก็บเมล็ดเทียมของตนกลวยหินไมวาในที่มืดหรือที่มีแสง ไมมีอิทธิพลตอ
อัตราการงอกของเมล็ดเทียม เมื่อเก็บเปนเวลา 15 วัน บนสําลีที่ใหความชื้นดวยอาหารเหลวสูตร ¼
MS ที่สภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

9. การแชชิ้นสวนปลายยอดตนกลวยหินในกรดแอบซิสซิคความเขมขน 0.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร เปนเวลา 20 นาที กอนนํามาผลิตเปนเมล็ดเทียม มีผลทําใหอัตราการงอกของเมล็ดเทียมลด
ลง
10. วัสดุชักนําใหเกิดตนที่เหมาะสําหรับเมล็ดเทียมของตนกลวยหินคือ อาหารแข็งสูตร
MS ที่มี BA 44 ไมโครโมลาร

ขอเสนอแนะ
ในสวนของการผลิตเมล็ดเทียมของชิ้นสวนปลายยอดตนกลวยหิน ควรลดความเขมขน
ของกรดแอบซิสซิค หรือลดเวลาการแชชิ้นสวนปลายยอดในกรดแอบซิสซิคกอนนํามาผลิตเปน
เมล็ดเทียม เพื่อลดความเปนพิษของกรดแอบซิสซิคที่เนื้อเยื่อไดรับ

