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º·¤Ñ´Â‹Í 

การศึกษาการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของตนกลา กลวยไมฟามุย (Vanda coerulea Lindl.) ที่เปน
สายพันธุปา จากพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ทําการทดลองเพาะเล้ียงบนอาหารวุนน้ํามะพราวในสภาพปลอดเชื้อ โดย
นําเมล็ดกลวยไมฟามุย มาเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร Vacin and Went (1949) เปรียบเทียบกับสูตร Vacin and Went 
ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ โดยทําการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 270 วัน เก็บขอมูลทุกๆ 30 วัน พบวา
การงอกของเมล็ดกลวยไมฟามุยบนอาหารสูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ มีการ
งอกของเมล็ดสูงกวาอาหารสูตร Vacin and Went (1949) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 86.51±9.94% และ 62.82±8.35% 
ตามลําดับ สําหรับการเจริญเติบโตของตนกลากลวยไมฟามุย พบวา ตนกลากลวยไมฟามุย ที่เล้ียงบนอาหารสูตร 
Vacin and Went ดดัแปลงโดยใชวุนน้าํมะพราวแทนวุนสาํเรจ็ ในชวงระยะเวลา 60-240 วนั มกีารเจริญเตบิโตมากกวา
อาหารสูตร Vacin and Went (1949) โดยมีคาเฉล่ีย 1.46 เซนติเมตร และ 1.20 เซนติเมตร ตามลําดับ และเมื่อ
นํามาวิเคราะหผลทางสถิติระหวางอาหารท้ัง 2 สูตร พบวา การงอกของเมล็ดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
สวนการเจริญเติบโต เมื่อนํามาวิเคราะหผลทางสถิติระหวางอาหารทั้ง 2 สูตร พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

Abstract

Seed Germination and Seedling Development of Vanda coerulea Lindl. It was aimed to compare 
modifi ed Vacin and Went (VW) media additional with nata de coco with VW, 1949 on plantlet regeneration. 
The germination of immature seed was compared between Vacin and Went (1949) and modifi ed VW with 



nata de coco agar during the period of 270 days. The results showed that the average percentage of 
germination ratio modifi ed VW were 86.51±9.94 % while VW was 62.82±8.35%, respectively. For seedling 
development the result showed that, within 60 to 240 days the average height of stems and length of roots 
the modifi ed VW with coco agar were 1.46 cm, and VW were 1.20 cm, respectively. The data analysis 
showed that there are no statistically signifi cant diff erences in seedling development.

Keyword : Seed Germination, Seedling Development, Vanda, nata de coco 
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กลวยไมเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว (Monocotyledonous plant) อยูในวงศออรคิเดซิอี (Orchidaceae) เปนกลุมพืช
วงศใหญทีม่จีาํนวนชนดิพนัธุมากทีส่ดุในโลกวงศหนึง่ ประมาณกนัวามมีากกวา 30,000 ชนดิ นอกจากนีย้งัมกีลวยไม
ลูกผสมมากกวา 100,000 ชนิด ในประเทศไทยพบกลวยไมพื้นเมือง (Native orchids) ประมาณ 167 สกุล มากกวา 
1,200 ชนิด (QSBG, 2003) กลวยไมมีการกระจายพันธุอยางกวางขวางท่ัวโลก สามารถพบไดทั้ง คบไม กิ่งไม 
บนพื้นดิน และหิน พบไดตั้งแตชายฝงจนถึงยอดภูเขาสูง ปาดิบเขตรอน จนถึงพื้นที่กึ่งทะเลทราย เนื่องจากกลวยไม
สามารถปรบัตวัใหเขากบัสภาพแวดลอมไดด ีปจจุบนักลวยไมพืน้เมอืงของประเทศไทย กาํลังลดจํานวนลงอยางมาก 
จนกระทั่งบางชนิดใกลจะสูญพันธุ หาดูไดยาก ทั้งนี้เปนผลมาจากการตัดไมทําลายปา การบุกรุกพ้ืนที่เพื่อทํา
การเกษตร และไฟปา ซึง่ไมเพยีงทําลายกลวยไม หรอืแหลงทีอ่ยูอาศัยของกลวยไมเทานัน้ ยงัทาํลายสภาพแวดลอม 
ทาํใหระบบนิเวศบรเิวณนัน้เปลีย่นแปลงไป เชน มอีณุหภมูสิงูขึน้ ความชืน้ลดลง สงผลตอการเจรญิเตบิโตของกลวยไม 
นอกจากนี้พฤติกรรมของมนุษย เชน การนํากลวยไมปาออกขายเปนจํานวนมาก สืบเนื่องมาจากปริมาณ และมูลคา
การคากลวยไมปาทั่วโลกมีปริมาณ และมูลคามหาศาล สงผลใหกลวยไมปาในสภาพธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว 

กลวยไมในสกุลแวนดาสวนใหญจัดอยูในบัญชีที่ 2 ของอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิด
สัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ หรือ CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora) ซึ่งพืชบัญชีนี้เปนชนิดพันธุพืชปาที่ยังไมถึงกับใกลสูญพันธุ จึงยังอนุญาตใหคาได โดย
ประเทศท่ีสงออกจะตองออกใบอนุญาตใหสงออก และรับรองวาการสงออกแตละคร้ังจะไมกระทบกระเทือนตอ
การดํารงอยูของชนิดพันธุนั้นๆ ในธรรมชาติ 

กลวยไมในสกุลแวนดาสายพันธุปา เปนกลวยไมที่มีลักษณะและสีสันของดอกสวยงาม พบมากในปาดิบเขา
ทางภาคเหนอืของประเทศไทย ปจจบุนัในสภาพธรรมชาติสามารถพบนอยมากแตเปนทีต่องการของตลาด เนือ่งจาก
เปนสายพันธุพื้นเมืองที่หาไดยาก และมักถูกนําไปเปนพืชตนแบบในการปรับปรุงพันธุ กลวยไมในสกุลแวนดา 
สายพนัธุปานีไ้มเพียงแตมคีณุคาทางพฤกษศาสตร หรอืทางเศรษฐกิจเทานัน้ ยงัมคีณุคาในดานสนุทรยีภาพ วฒันธรรม 
และการพักผอนหยอนใจอีกดวย ดงันัน้การศึกษาการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของกลวยไมฟามุยสายพันธุ
ปาบนอาหารวุนน้ํามะพราวในสภาพปลอดเช้ือ เพ่ือการอนุรักษคุมครองกลวยไมสกุลฟามุยสายพันธุปา จึงเปน
ทางออกสําหรับการอนุรกัษกลวยไมแวนดาสายพนัธุปาใหคงอยูตอไปโดยใชอาหารวุนน้าํมะพราว เพ่ือทดแทนอาหาร
วุนสําเร็จเปนการลดตนทุนในการผลิตกลวยไมในเชิงเศรษฐกิจ 
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1. เพื่อศึกษาสูตรอาหารและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการงอกและการเจริญเติบโตของกลากลวยไม
ฟามุยสายพันธุปาบนอาหารวุนน้ํามะพราวเพื่อทดแทนอาหารวุนสําเร็จในสภาพปลอดเชื้อ

2. เพือ่ศกึษาการงอกและการเจรญิเตบิโตของตนกลากลวยไมฟามุยสายพันธุปาบนอาหารวุนน้าํมะพราวเพือ่
ทดแทนอาหารวุนสําเร็จ 

ÇÔ Õ̧¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

1. การผลิตวุนน้ํามะพราว
 การผลิตแผนวุน โดยใชเช้ือ Acetobacter sp. TISTR 975 มาทําการหมักเชื้อในถาดพลาสติกท่ีผาน

การฆาเช้ือดวยการลวกดวยน้ํารอน จากนั้นเทอาหารเหลวใสถาด (โดยสวนประกอบของอาหารเหลวประกอบดวย
น้ํามะพราว 700 มิลลิลิตร เติมน้ําตาลซูโครส 30 กรัม และแอมโมเนียมซัลเฟต 1 กรัม ปรับคาพีเอชเทากับ 4.5 
ปรับปริมาตรเทากับ 1 ลิตร) ปริมาตร 1.5 ลิตร ปดถาดดวยกระดาษหนังสือพิมพและรัดดวยยางรัดใหมิดชิด 
ต้ังท้ิงไวรอใหอาหารเหลวเย็นจึงเติมหัวเช้ือปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงในถาด จากน้ันวางถาดต้ังไวน่ิงๆ ท่ีอุณหภูมิหอง
เปนเวลา 10 วันจะเกิดแผนวุนหนาขนาด 2 เซนติเมตร 

2.  การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเมล็ดกลวยไม
2.1  การเตรียมอาหารเพาะเล้ียงเมล็ดกลวยไมสูตร Vacin and went 

ทําการเตรียมอาหารสูตร Vacin and Went, 1949 ใสน้ําตาลซูโครส 20 กรัม เติมนํ้ามะพราว 
150 มิลลิลิตร ปรับคาพีเอชเทากับ 5.8 เติมผงถาน 0.6 กรัม เพิ่มเนื้อมันฝรั่งตมสุก 50 กรัม และกลวยหอมสุกหาม 
100 กรัม ทําการหลอมวุน 7 กรัม (purifi ed agar AR, Ajax) ดวยน้ํากลั่น 250 มิลลิลิตร นําวุนที่ตมแลว เทรวมกับ
อาหารที่เตรียมไว ปรับปริมาตรใหเปน 1 ลิตร เทอาหารลงขวดเพาะเล้ียง ปดฝาและหุมดวยพลาสติก และรัดดวย
ยางรัด ทําการนึ่งฆาเชื้อ 

2.2 การเตรียมอาหารสูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ
นําแผนวุนน้ํามะพราวที่ไดจากการเตรียมจากขอ 1 มาแชน้ํา 1 คืน นํามาตมในน้ําเดือด 2 ครั้งๆ ละ

ประมาณ 10 นาท ีแลวนาํมาปนดวยเครือ่งปนจนไดวุนท่ีละเอยีด ทาํการบีบน้าํออก จากนัน้นาํมารวมกับสารละลาย
อาหาร Vacin and Went, 1949 ดัดแปลงท่ีใสน้ําตาลซูโครส 20 กรัม เติมน้ํามะพราว 150 มิลลิลิตร ปรับคา pH 
เทากับ 5.8 เติมผงถาน 0.6 กรัม เพิ่มเนื้อมันฝรั่งตมสุก 50 กรัม และกลวยหอมสุกหาม 100 กรัม ใชวุนน้ํามะพราว 
ขวดละ 8 กรัม น้ําหนักสด จากนั้นปดฝาขวดนําไปนึ่งฆาเชื้อไดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

3. การเพาะเนื้อเยื่อเมล็ดกลวยไมฟามุย 
 ทาํการคัดเลอืกฝกกลวยไม ลางดวยสบูเหลว เกลาสันฝกออกใหเรยีบ หลังจากน้ันพนดวยเอทานอล 70% 

นําเขาตูยายเนื้อเยื่อ ฟอกฆาเช้ือฝกกลวยไมดวยคลอรอกซ 15% เปนเวลา 15 นาที ลางดวยน้ํากลั่นฆาเชื้อแลว 
3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําฝกกลวยไมลงบนจานเพาะเช้ือ ใชมีดผาฝกเปดออก ถายเมล็ดในฝกเดียวกันลงในอาหาร
ทั้งสองสูตร โดยทําการแบงคร่ึงฝกแรกใชกับสูตร Vacin and Went, 1949 และอีกครึ่งฝกใชกับสูตร Vacin and Went 
ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ จากนั้นนํามาเพาะเลี้ยงในที่มืด เปนเวลา 15 วัน จึงยายมาเลี้ยงในที่มี
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แสงสวางจนเจริญเปนตนกลา เมื่อเมล็ดกลวยไมเจริญเปนตนกลา ทําการยายพืชลงในขวดอาหารสูตร Vacin and 
Went (1949) และ Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ 

 
4.  วิธีการบันทึกขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 แบงหนวยการทดลองออกเปน 2 กลุม (Treatment) โดยทําการทดลองกลุมละ 30 ขวด รวมทั้งหมด 

60 ขวด ดังนี้ กลุมที่ 1 เลี้ยงในอาหารสูตร Vacin and Went (1949) กลุมที่ 2 เล้ียงในอาหารสูตร Vacin and Went 
ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ

 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกขอมูล การเจริญเติบโตของกลวยไม บันทึกขอมูลทุกๆ 
1 สัปดาห โดยทําการวัด การงอกของเมล็ด วัดเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดกลวยไม การวัดความยาวของลําตน
ทั้งหมด โดยการวัดจากบริเวณปลายรากท่ียาวที่สุดไปจนถึงปลายใบของตนออนที่มีความยาวที่สุด บันทึกความยาว
ของลําตนทั้งหมดในแบบบันทึกขอมูลแลวหาคาเฉลี่ย

 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําขอมูลมาตรวจและวิเคราะหคาสถิติตางๆ นําขอมูลท่ีไดจากการทดลอง
มาวิเคราะห โดยใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากโปรแกรมทางสถิติ 
จากนั้นทําการวิเคราะหความแตกตางของสูตรอาหารทั้ง 2 ชนิด โดยใชโปรแกรมทางสถิติ 

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ลักษณะของอาหารสูตร Vacin and Went (1949) และ สูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราว
แทนวุนสําเร็จจะมีความแตกตางกัน โดยพบวาอาหารสูตร VW ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จจะมี
ลักษณะที่ไมแข็งกระดางเหมือนสูตรอาหาร VW (1949) ซึ่งมีวุนสําเร็จเปนองคประกอบ

การเพาะเลี้ยงเมล็ดของกลวยไมสกุลแวนดาฟามุยบนอาหารสูตร Vacin and Went (1949) และ สูตร Vacin 
and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ พบวา

ดานการงอก
หลังจากเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอกลวยไมสกุลแวนดาฟามุยบนอาหาร สูตร Vacin and Went (1949) และ Vacin 

and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ เปนเวลา 270 วัน โดยเก็บขอมูลทุกๆ 30 วัน พบวาชวงอายุ 
60 วันแรก กลวยไมมีลักษณะเปนโปรโตคอรม เมื่อทําการวัดการงอกพบวา กลวยไมสกุลแวนดาฟามุยมีการงอกสูง
ทีส่ดุบนอาหารสตูร Vacin and Went ดดัแปลงโดยใชวุนน้าํมะพราวแทนวุนสําเรจ็ มกีารงอกเฉลีย่เทากบั 86.51±9.94% 
สวนบนอาหารสูตร Vacin and Went (1949) มีการงอกเฉล่ียเทากับ 62.82±8.35% เมื่อเปรียบเทียบผลทางสถิติ
โดยวิธี Independent Samples Test ระหวางอาหารท้ัง 2 สูตร พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดังตารางที่ 1 และภาพ 1, 2
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ตารางท่ี 1 แสดงการงอกโดยเฉล่ียของกลวยไมสกุลแวนดาฟามุยเมื่อเล้ียงบนอาหารสูตร Vacin and Went (1949) 
และ Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ เปนระยะเวลา 60 วัน

กลุมที่ การงอกโดยเฉลี่ย (%)

กลุมที่ 1 Vacin and Went (1949) 62.82±8.35

กลุมที่ 2 Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ 86.51±9.94

 
 
 

ดานการเจริญเติบโต
หลังจากเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอกลวยไมสกุลแวนดาฟามุยบนอาหาร สูตร Vacin and Went (1949) และ Vacin 

and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ เปนเวลา 150 วัน โดยเก็บขอมูลทุกๆ 15 วัน จนครบ 
270 วัน พบวา ตนกลาของกลวยไมสกุลแวนดาฟามุย มีการเจริญเติบโตโดยวัดจากความสูง พบวาความสูงจะ
เพิ่มขึ้นตามลําดับ และเม่ืออายุครบ 270 วัน ตนกลากลวยไมสกุลแวนดาฟามุย มีความสูงมากที่สุดบนอาหารสูตร 
Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ มีความสูงเฉล่ียเทากับ 6.38±1.67 เซนติเมตร 
สวนบนอาหารสูตร Vacin and Went (1949) มีความสูงเฉล่ียเทากับ 7.75±1.39 เซนติเมตร และเมื่อเปรียบเทียบผล
ทางสถิตโิดยวิธ ีIndependent Samples Test ระหวางอาหารท้ัง 2 สตูร พบวา ไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ ดังตารางท่ี 2 และภาพที่ 3, 4, 5, 6

ภาพท่ี 1 แสดงการงอกของเมล็ดกลวยไมสกุลแวนดา
ฟามุยบนอาหารสูตร VW (1949) เปนระยะเวลา 60 วัน

ภาพที่ 2 แสดงการงอกของเมล็ดกลวยไมสกุลแวนดา
ฟามุยบนอาหารสูตร VW ดัดแปลงโดยใช

วุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ เปนระยะเวลา 60 วัน
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ตารางท่ี 2 แสดงความสูงโดยเฉล่ียของตนกลากลวยไมสกุลแวนดาฟามุยเมื่อเล้ียงบนอาหารสูตร Vacin and Went 
(1949) และ Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ

กลุมที่
การเจริญเติบโตเฉลี่ย (เซนติเมตร) เมื่ออายุ (วัน)

60 90 120 150 180 210 240 270

กลุมที่ 1 (T1) Vacin and Went 
(1949)

0.19
±0.07

0.40
±0.11

0.58
±0.16

0.90
±0.28

1.12
±0.18

1.60
±0.39

3.63
±0.96

7.75
±1.39

กลุมที่ 2 (T2) Vacin and Went 
ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทน
วุนสําเร็จ

0.39
±0.14

0.65
±0.14

0.90
±0.2

1.13
±0.35

1.24
±0.25

2.18
±0.35

3.73
±1.14

6.38
±1.67

ภาพที่ 3 แสดงกราฟความสูงเฉล่ียของตนกลากลวยไมสกุลแวนดาฟามุยเมื่อเล้ียงบนอาหารสูตร 
Vacin and Went (1949) และ Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ

 

ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹
Rajabhat Chiang Mai Research Journal 57



ภาพท่ี 4 แสดงการเจริญของตนกลากลวยไม 
ในระยะ 150 วัน (ก) T1 : Vacin and Went (1949) (ข) 
T2 : Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราว

แทนวุนสําเร็จ

ภาพที่ 5 แสดงการเจริญของตนกลากลวยไม 
ในระยะ 270 วัน (ก) T1 : Vacin and Went (1949) (ข) 
T2 : Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราว

แทนวุนสําเร็จ

 ภาพที่ 6 แสดงตนกลากลวยไมที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเมื่ออายุ 270 วัน จากสูตร Vacin and Went (1949) 
และ Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ 

(ก) บนอาหารสูตร Vacin and Went (1949) 
(ข) บนอาหารสูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ
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จากผลการวิจัย พบวา การงอกและการเจริญเติบโตของตนกลากลวยไมสกุลแวนดาฟามุยที่เลี้ยงบนอาหาร
สูตร Vacin and Went (1949) และ Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จ ไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ และสามารถใชทดแทนกันได ซึ่งทําการบันทึกขอมูลเปนระยะเวลา 270 วัน โดยเก็บขอมูลทุกๆ 30 วัน 
เมื่อดูจากคาเฉล่ียของการงอกและการเจริญเติบโต อาหารสูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทน
วุนสําเร็จมีคาเฉลี่ยมากกวาอาหารสูตร Vacin and Went (1949) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการทําวิจัยครั้งนี้ 
อาจเปนเพราะวาอาหารสูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทนวุนสําเร็จจะมีลักษณะของอาหาร
ที่นุมและไมแข็งกระดาง เนื่องจากวุนน้ํามะพราวเปนเซลลูโลสจะมีความยืดหยุนและไมแข็งกระดางเหมือนวุนสําเร็จ 
จึงทําใหกลวยไมสกุลแวนดาฟามุยสามารถท่ีจะดูดซึมสารอาหารท่ีมีอยูในอาหารเล้ียงเช้ือไดดีกวาสูตรอาหารท่ีมี
วุนสําเร็จเปนสวนผสม และอีกประการหนึ่งถาคิดจากตนทุนในการผลิต พบวาวุนสําเร็จท่ีมีคุณภาพสูง เชน difcoitek 
Agar มรีาคาแพงมากเน่ืองจากเปนวุนทีป่ราศจากส่ิงเจอืปน วุนอะการเจล (Agargel) เกรด AR ซึง่มรีาคาแพงจะทําให
ตนทุนเพ่ิมข้ึน หรือเม่ือใชวุนท่ีมีขายในทองตลาดจะทําใหเกิดปญหาการฉํ่านํ้า (vitrifi cation) ของเน้ือเย่ือพืช ในขณะท่ี
วุนน้าํมะพราวเปนผลติภณัฑทีผ่ลติจากของเหลือใชทางการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิง่ในน้าํมะพราวจากมะพราวแก 
ซึ่งเกษตรกรมักจะทิ้งไป หรืออาจขายในราคาต่ํา จากการสัมภาษณกลุมผูรวบรวมวัตถุดิบ และแปรรูปในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พบวา น้ํามะพราวปริมาณ 1 กิโลกรัมมีราคา 0.5 บาท/กิโลกรัม (ศูนยบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรมไทย, 2549) อีกทั้งกระบวนการผลิตวุนน้ํามะพราวมีขั้นตอนไมยุงยาก เมื่อใชในการเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีความเหมาะสมตอการงอกของเมล็ด ซึ่งมีความสอดคลองกับ พิจารี วกิิจการโกศล และครรชิต 
ธรรมศิริ (2552) ที่พบวาไคโตซานมีผลทําใหโปรโตคอรมมีการเจริญเติบโตพัฒนาเปนยอดและรากได โดยท่ีความ
เขมขน 40 ppm และ 60 ppm พบวาโปรโตคอรมมีการพัฒนาเปนตนกลาที่มีความยาวสูงสุด และอาจเน่ืองมาจาก
การท่ีวุนนํ้ามะพราวซ่ึงประกอบดวย เซลลูโลส (cellulose) ซ่ึงมีโครงสรางท่ีคลายคลึงกับไคโตซาน ซ่ึงเปนโพลีแซคคาไรด
เหมือนกัน โดยไคโตซาน ประกอบดวย D-glucosamine และ N-Acetylglucosamine สวนผลการเจริญเติบโตของ
ตนกลากลวยไมสกุลแวนดาฟามุย ทั้งสองสูตรไมแตกตางกัน จึงสามารถใชสูตรอาหารดัดแปลงท่ีมีวุนน้ํามะพราว
เปนสวนประกอบแทนวุนสาํเรจ็ได เพือ่ลดตนทนุในการผลติอาหารในการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืในอนาคตไดอกีดวย

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

จากการทดลองเพาะเล้ียงเมล็ดของกลวยไมฟามุย โดยทําการบันทึกขอมูล เปนเวลา 150 วัน เก็บขอมูลทุกๆ 
15 วัน พบวา การงอกของเมล็ดกลวยไมฟามุย บนอาหารสูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวแทน
วุนสําเร็จ มีการงอกของเมล็ดมากกวาอาหารสูตร Vacin and Went (1949) โดยมีคาเฉลี่ย 86.51% สําหรับการ
เจริญเติบโตของตนกลากลวยไมฟามุย พบวา เมื่ออายุ 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 และ 270 วนั ตนกลา
กลวยไมฟามุยท่ีเลีย้งบนอาหารสูตร Vacin and Went ดดัแปลงโดยใชวุนน้าํมะพราวแทนวุนสาํเร็จ มกีารเจริญเติบโต
มากกวาอาหารสูตร Vacin and Went (1949) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.075 เซนติเมตร เมื่อนํามาวิเคราะหผลทางสถิติ
ระหวางอาหารทัง้ 2 สตูร พบวา การงอกของเมลด็ มคีวามแตกตางกันทางสถิตอิยางมนียัสาํคัญ สวนการเจรญิเตบิโต 
เมื่อนํามาวิเคราะหผลทางสถิติระหวางอาหารท้ัง 2 สูตร พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ

อาหารสูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใชวุนน้ํามะพราวสามารถใชทดแทนสูตรอาหาร Vacin and Went 
ที่ใชวุนสําเร็จได และมีความเหมาะสมตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลากลวยไมฟามุยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ
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การวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่ศูนยวิทยาศาสตรที่ใหความอนุเคราะหเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 
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