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บทคัดยอ

กลวยน้ําไท (Musa (AA group) ‘Kluai Nam Thai’) เปนกลวยที่พบไดนอยในประเทศไทย
และเสี่ ยงตอการสูญ พัน ธุ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการกระทําของมนุษ ย
ดั งนั้ น จึ งนํ า เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อ พื ชมาใชในการขยายพัน ธุเ พื่อ ใหไ ดตนกลว ยเพิ่ม มากขึ้ น
โดยการศึกษาอิทธิพลของสารอินทรียตอการแตกหนอของกลวยน้ําไทภายใตสภาวะปลอดเชื้อ โดยการ
นําชิ้นสวนปลายยอดหนอกลวยน้ําไทมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ํามะพราว น้ําสับปะรดคั้น
และน้ําสมคั้น ความเขมขน 200 มิลลิลิตรตอลิตร เปนเวลา 4 เดือน วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ
(Completely Randomized Design: CRD) พบวา สูตรอาหาร MS ที่เติมน้ํามะพราว 200 มิลลิลิตรตอ
ลิตร ใหจํานวนหนอเฉลี่ยสูงสุด 1.71 หนอตอยอดที่เพาะเลี้ยง ความยาวหนอเฉลี่ยสูงสุด 4.25 เซนติเมตร
และจํานวนใบเฉลี่ยสูงสุด 4 ใบตอตน ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01)
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Abstract
‘Kluai Nam Thai’ (Musa AA group) are rare in Thailand and it is at risk of extinction
because of environmental changes and human behavior. Hence, the plant tissue
culture technique is used for propagation. The influence of organic additives on
multiple shoot formation of Kluai Nam Thai in vitro was investigated. Shoot explants
were cultured on MS medium supplemented with coconut water, pineapple juice and
orange juice at a 200 mL/L concentration for four months. The experimental design
was Completely Randomized Design (CRD). The results indicated that MS medium
supplemented with 200 mL/L coconut water gave the highest average number of
shoots 1.71 shoots/explant, the highest average shoot length 4.25 cm and the highest
average number of leaf four leaves/explant which were significantly different (p≤0.01).
Keywords: Musa (AA group) ‘Kluai Nam Thai’, Plant tissue culture, Organic additives
บทนํา

กลวยน้ําไท (Musa (AA group) ‘Kluai Nam Thai’) ชื่อวิทยาศาสตร Musa acuminate
เปนผลไมเขตรอนจัดอยูในวงศ MUSACEAE กลุมจีโนม AA เปนกลวยพื้นเมืองที่หายาก พบในแถบภาค
กลางบางจังหวัด กลวยน้ําไทมีลําตนเทียมสูงประมาณ 2.5 เมตร เสนผานศูนยกลางนอยกวา 15 เซนติเมตร
กาบลําตนดานนอกมีประดําหนา สวนโคนดานนอกและดานในมีสีชมพูอมแดง กานใบตั้งขึ้น มีรองกาน
ใบกวาง ปกกานใบสีชมพู เสนใบสีชมพูอมแดง กานชอดอกมีขน ใบประดับรูปไขคอนขางยาว ปลาย
แหลมและมวนงอขึ้น ดานบนมีสีมวงอมแดง ดานลางสีซีด หนึ่งเครือมีประมาณ 5 หวี และมี 12-18 ผลตอหวี
ลัก ษณะของผลคล า ยกล ว ยหอมจันทร ขนาดกว า ง 20.0-20.5 มิ ลลิเ มตร ยาว 10-11 เซนติเ มตร
ผลงอเล็กนอย มีหัวจุกใหญแตเล็กกวากลวยหอมจันทร ที่ปลายจุกมีกานเกสรตัวเมียติดอยู เปลือกหนา
กวากลวยหอมจันทร มีกลิ่นหอมเย็น เมื่อผลสุกมีสีเหลืองเขมกวากลวยหอมจันทรและมีจุดดําเล็ก ๆ
ที่เปลือกคลายจุดของกลวยไข เนื้อในสีเหลืองสม และมีรสหวาน (Silayoi, 2015)
กลวยน้ําไทมีประโยชนทางยา เชน ยางจากผลดิบมีรสฝาดใชเช็ดลิ้นเด็กแกละอองซาง เปลือก
ผลเผาไฟทาแกปากเปอย และผลสุกรับประทานชวยในการเจริญอาหาร เปนตน โดยในสมัยบรรพกาล
ใชกลวยน้ําไทประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เชน การบูชาพระแมโพสพ พิธีไหวครู และพิธีพราหมณ เปนตน
(Sriisaad & Usuwan, 2013) ปจจุบันกลวยน้ําไทไมเปนที่รูจักของคนทั่วไป และไมมีการขยายพันธุ
อยางแพรหลาย กอปรกับมนุษยปลอยปะละเลยไมบํารุงรักษาแปลงปลูกกลวยใหเหมาะสม จึงสงผลตอ
การแพรพันธุของกลวย ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการสูญพันธุไปจากธรรมชาติ เพื่อเปนการชวยสงเสริมการ
ขยายพันธุกลวยน้ําไทใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงไดนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาเปนทางเลือกใน
การขยายพันธุใหไ ดจํานวนตนมากในระยะเวลาอันสั้น ตนใหมเจริญเติบ โตสม่ํา เสมอ ปราศจากโรค
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และแมลงตาง ๆ รวมถึงลดขอจํากัดในการขยายพันธุกลวยตามธรรมชาติได (Kanchanapoom, 2001)
แตเนื่องจากสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีราคาสูง จึงไดนําน้ําผลไม
จากธรรมชาติมาทดแทนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งน้ําผลไมจากธรรมชาติมีสวนประกอบ
ของฮอรโมน คารบอน และวิตามินที่ชวยกระตุนการเจริญเติบโตของพืช (Alfred et al., 2015) โดย Selakorn
et al. (2020) ไดศึกษาความเขมขนของน้ํามะพราวที่เหมาะสมตอการแตกหนอของกลวยนากภายใต
สภาวะปลอดเชื้อ โดยใชสูตรอาหาร MS (Murashige & Skoog, 1962) ที่เติมน้ํามะพราวความเขมขนตาง ๆ
เลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห พบวาการใชน้ํามะพราว 15 เปอรเซ็นต ใหปริมาณการแตกหนอดีที่สุด และ
Alfred et al. (2015) ไดทดลองใชความเขมขนของน้ําสมคั้นตอการแตกหนอของ Cocoyam (Taro)
ในสภาพปลอดเชื้อ โดยใชสูตรอาหาร MS เติมน้ําสมคั้นทีค่ วามเขมขนแตกตางกันและวางเลี้ยงเปนเวลา
6 สัปดาห พบวา การใชน้ําสมคั้น 15 เปอรเซ็นต ใหปริมาณการแตกหนอดีที่สุด สําหรับน้ําสับปะรด
ประกอบดวยสาร phytoestrogens, isoflavones lignans, phenolics กรดซิตริก กรดมาลิก วิตามิน
และเอนไซมบรอมมีเลน (Chainok, 2018; Pongjanta & Chansiw, 2019) ดังนั้นจึงไดศึกษาอิทธิพลของ
สารอินทรีย ไดแก น้ํามะพราว น้ําสับปะรดคั้น และน้ําสมคั้น ในสูตรอาหาร MS ที่มีผลตอการแตกหนอ
ของชิ้นสวนกลวยน้ําไทในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจะสามารถใชเปนแนวทางในการขยายพันธุ
กลวยน้ําไทไดในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
นําหนอกลวยน้ําไทที่มีความสมบูรณและใบยังไมคลี่สูงประมาณ 25-30 เซนติเมตร ไปลางทํา
ความสะอาดดวยน้ําเปลา แลวตัดแตงหนอพรอมลอกกาบออก 2-3 กาบ ใหเหลือขนาด 5 ลูกบาศก
เซนติเมตร นําชิ้นสวนหนอที่ผานการตัดแตงไปฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต เปนเวลา 2 นาที
จากนั้นฟอกดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน 15 เปอรเซ็นต เปนเวลา 10 นาที แลวนําชิ้นสวน
เขาตูปลอดเชื้อ จากนั้นคีบชิ้นสวนลางดวยน้ํากลั่นที่ผา นการนึ่งฆาเชื้อจํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที ตัดแตงหนอ
ใหเหลือประมาณ 2 ลูกบาศกเซนติเมตร แลวผาแบงหนอตามยาวออกเปน 4 ชิ้น และนําไปวางเลี้ยงบน
อาหารสังเคราะหสูตร MS ดังนี้ 1) ไมเติมสารอินทรีย 2) เติมน้ํามะพราวความเขมขน 200 มิลลิลิตรตอ
ลิตร 3) เติมน้ําสับปะรดคั้นความเขมขน 200 มิลลิลิตรตอลิตร และ 4) เติมน้ําสมคั้นความเขมขน 200
มิลลิลิตรตอลิตร จากนั้นนําขวดชิ้นสวนไปเพาะเลี้ยงในหองที่ควบคุมอุณหภูมิระหวาง 25-28 องศาเซลเซียส
ความเขมแสง 1,500-3,000 ลักซ ความชื้นสัมพัทธ 60-80 เปอรเซ็นต เพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 เดือน
และทําการยายเลี้ยงโดยเปลี่ยนอาหารใหมทุกเดือน วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely
Randomized Design : CRD) แตละการทดลองทํา 7 ซ้ํา ๆ ละ 1 ชิ้น โดยบันทึกขอมูลจํานวนหนอดวย
การนับหนอที่แตกใหมตอชิ้นสวนเดิม ความสูงหนอวัดจากโคนตนจนถึงปลายยอด จํานวนใบนับใบที่แผ
ออกทั้งหมดของตนอ อน ความกวางใบวัดในตําแหนงกึ่งกลางใบที่กวางที่สุด (ใบที่ 2 จากยอด) และ
ความยาวใบวัดจากโคนใบจนถึงปลายใบ (ใบที่ 2 จากยอด) โดยนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบความ
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แตกตางของคาเฉลี่ยทางสถิติดวยวิธีของ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต
ผลการวิจัย
จากการศึกษาอิทธิพลของสารอินทรียตอการแตกหนอของกลวยน้ําไท โดยเพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ที่ เติ มน้ํ ามะพราว น้ําสับปะรดคั้น และน้ําสมคั้น ความเขมขน 200 มิลลิลิตรตอลิตร
เพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 เดือน พบวา สูตรอาหารที่เติมน้ํามะพราวใหผลดีที่สุดในทุกดาน ซึ่งใหจํานวนหนอ
เฉลี่ย 1.71 หนอ ความสูงหนอเฉลี่ย 4.25 เซนติเมตร จํานวนใบเฉลี่ย 4 ใบตอตน ความกวางและความ
ยาวใบเฉลี่ย 1.01 และ 2.38 เซนติเมตร รองลงมาคือ น้ําสับปะรดคั้น ใหจํานวนหนอเฉลี่ย 0.85 หนอ
ความสูงหนอเฉลี่ย 1.31 เซนติเมตร จํานวนใบเฉลี่ย 0.64 ใบตอตน ความกวางและความยาวใบเฉลี่ย
0.22 และ 0.44 เซนติเมตร และน้ําสมคั้น ใหจํานวนหนอเฉลี่ย 0.57 หนอ ความสูงหนอเฉลี่ย 0.28
เซนติเมตร ตามลําดับ สวนสูตรอาหารที่ไมเติมสารอินทรีย ไมมีการเจริญเติบโตในทุกดาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Effects of organic additives on multiple shoot formation of Kluai Nam Thai
in vitro after culture for 4 months
Treatment

Number of
Shoot
Number of Width Length of
shoots per
length
leaf per
of leaf
leaf
explant
(cm)
explant
(cm)
(cm)
MS medium (Control)
0.00c1/
0.00d
0.00c1/
0.00c
0.00c
MS medium + Coconut water
1.71a
4.25a
4.00a
1.01a
2.38a
MS medium + Pineapple juice
0.85b
1.31b
0.64b
0.22b
0.44b
MS medium + Orange juice
0.57b
0.28c
0.00c
0.00c
0.00c
F-test
**
**
**
**
**
C.V. (%)
36.68
4.30
10.51
10.00
4.38
Remark 1/ Mean values followed by different letters in each column are significantly different
according to F-test and DMRT.
** Significant difference at p≤0.01 level.

ลักษณะการเจริญเติบโตของหนอออนกลวยน้ําไทที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติมสารอินทรีย
แตกตางกัน เปนเวลา 4 เดือน พบวาสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ํามะพราว 200 มิลลิลิตรตอลิตร ใหหนอออน
กลวยที่สมบูรณ และแข็งแรงดีที่สุด สวนสูตรอาหาร MS ที่ไมเติมสารอินทรีย พบวา ชิ้นสวนเปนสีดํา
และไมสามารถเจริญเติบโตได ดังแสดงในภาพที่ 1 (Figure 1)
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Figure 1 Effects of organic additives on multiple shoot formation of Kluai Nam Thai
in vitro after culture for 4 months
A) MS Medium (Control)
C) MS Medium + Pineapple juice

B) MS Medium + Coconut water
D) MS Medium + Orange juice

อภิปรายผล
จากการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนปลายยอดกลวยน้ําไทบนสูตรอาหาร MS เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
สารอินทรียความเขมขน 200 มิลลิลิตรตอลิตร ตอการแตกหนอและการเจริญเติบโตของชิ้นสวนกลวย
น้ําไท พบวา สูตรอาหาร MS ที่เติมน้ํามะพราว 200 มิลลิลิตรตอลิตร ใหผลดีที่สุด เนื่องจากในสูตร
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีฮอรโมนกลุมไซโตไคนินที่มีสารชวยกระตุนการแตกหนอและการแบงเซลล
ซึ่ง Kruichucheep & Suppadit (2012) รายงานวาในน้ํามะพราวมีสารประกอบ ไดแก วิตามิน กรดนิวคลีอิก
พิวรีน น้ําตาล สารควบคุมการเจริญเติบโต และมีธาตุอาหารที่ชิ้นสวนกลวยตองการในปริมาณที่เหมาะสม
จึงสงผลใหการแตกหนอดีที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ DO et al. (2018) ไดศึกษาผลของซิลเวอรนาโน
(Nano Silver) ในการเพาะเลี้ยงกลวย (Musa spp.) โดยใชสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ํามะพราว 150 มิลลิลิตร
ตอลิตร และ 6-Benzyladenine (BA) 5 มิลลิกรัมตอลิตร ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของกลวยในสภาพ
ปลอดเชื้อ หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 20 วัน พบวา การใชน้ํามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร รวมกับ
ซิลเวอรนาโน 1 สวนในลานสวน (part per million: ppm) ใหการแตกหนอดีที่สุด และ Boonmee
(2007) ไดศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยน้ําวา [Musa (ABB group)] และความแปรปรวนทางพันธุกรรม
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โดยเพาะเลี้ยงบนสูตร MS ที่เติมน้ํามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร BA 5 มิลลิกรัมตอลิตร และน้ํามะพราว
รวมกับ BA พบวา การใชน้ํามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร ใหผลดีที่สุดในดานความสูงตน และน้ําหนักของ
ตนสด สวนสูตรที่เติมน้ําสับปะรดคั้นและน้ําสมคั้น ใหผลการแตกหนอและการเจริญเติบโตรองลงมา ตามลําดับ
นอกจากนี้ Thejaswini & Narasimhan (2017) ยังไดศึกษาสารอินทรียที่มีผลตอการงอกของเมล็ดกลวยไม
สกุลหวาย (Dendrobium Ovatum (Willd.)) ในสภาพปลอดเชื้อ โดยเติมน้ํามะพราว น้ําอินทผลัม น้ํามะเขือ
เทศ และน้ําสับปะรด ในสูตรอาหาร MS ความเขมขน 1, 10, 15, 20 และ 30 เปอรเซ็นต พบวา การใชน้ํา
สับปะรดความเขมขนระหวาง 10-20 เปอรเซ็นต ใหผลตอบสนองดีตอการงอกของเมล็ดกลวยไมสกุลหวาย
ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ผูสนใจสามารถนําขอมูลการวิจัยไปเปนแนวทางประยุกตใชในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงสําหรับ
ขยายพันธุกลวยเพื่อตอยอดงานวิจัยไดในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาอิทธิพลของสารอินทรียตอการแตกหนอของกลวยน้ําไท บนสูตรอาหาร MS
ทีเ่ ติมน้ํามะพราว น้ําสับปะรดคั้น และน้ําสมคั้น ทําการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 เดือน พบวา ใหผลในดาน
การแตกหนอและการเจริญเติบโตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) โดยสูตรอาหารที่
เติมน้ํามะพราว 200 มิลลิลิตรตอลิตร ใหลักษณะของหนอออนที่สมบูรณ แข็งแรง และสามารถนําหนอ
ออนไปเลี้ยงในสูตรอาหารเรงรากเพื่อใหไดตนสมบูรณ นําไปอนุบาลและปลูกลงดินไดตอไป
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