การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม
คํานํา
กลวยไมเปนไมดอกเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศไทย โดยมีมูลคาการสงออก
มากกวา 2 พันลานบาทตอป โดยกลวยไมที่ปลูกเพื่อตัดดอกและจําหนายตนเปนไมกระถางใน
ปจจุบันนี้ สวนมากขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากสามารถเพิ่ม
จํานวนไดในปริมาณที่มากและภายในเวลาที่รวดเร็ว เมือ่ เทียบกับวิธกี ารขยายพันธุวธิ ีอื่นๆ
ดังนัน้ การจัดทําเอกสารเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิคนี้ จึงจัดทําขึ้นเพื่อใหผูที่สนใจไดทราบ
วิธีการและขั้นตอนในการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมในเบื้องตน

สารบัญ
คํานํา
ความหมายของการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกลวยไม
หองปฏิบัติการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
สารเคมี เครื่องมือ และอุปกรณ
สูตรอาหารสังเคราะห
การเตรียมอาหารสังเคราะห
การเพาะเมล็ดกลวยไมในสภาพปลอดเชือ้
อายุฝกกลวยไมที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ด
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกลวยไม
การฟอกฆาเชือ้
การชักนําใหเกิดโปรโตคอรม
การชักนําใหโปรโตคอรมเกิดเปนตน
การถายขวดกลวยไม
สภาพทีเ่ หมาะสมในการวางขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ

ความหมายของการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อกลวยไม
การเพาะเมล็ดกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อ
การเพาะเมล็ดกลวยไม คือการนําฝกกลวยไมที่ไดจากการผสมเกสรของกลวยไมจนติด
ฝก ซึ่งภายในฝกกลวยไมมีเมล็ดกลวยไมอยูเปนจํานวนมาก เมื่อกลวยไมถือฝกอยูบ นตนไดชวง
ระยะเวลาหนึง่ ที่เหมาะสม เมล็ดกลวยไมที่อยูภายในฝกจะพัฒนาเจริญเติบโตเปนคัพภะ ซึ่งเมื่อ
นํามาเพาะในอาหารวิทยาศาสตรที่เหมาะสมจะสามารถงอกเปนโปรโตคอรม (protocorm) ซึ่ง
ตอมาจะพัฒนาเปนตนออนหรือตนกลาขนาดเล็ก (seedling) ซึ่งตนกลานีจ้ ะสามารถเจริญเติบโต
เปนตนกลวยไมที่มีความหลากหลายทางพันธุก รรมระหวางตนพอ และตนแมพนั ธุของกลวยไมฝก
ดังกลาว
การเพาะเมล็ดกลวยไมในสภาพปลอดเชือ้ นี้ นิยมใชสาํ หรับการเพาะเมล็ดกลวยไม
ลูกผสมที่ผสมพันธุขนึ้ มาใหม หรือเพื่อการคงความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลวยไมพนั ธุ
พื้นบาน หรือพันธุป า
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกลวยไม คือ การนําชิ้นสวนตางๆ ของกลวยไม เชน หนอออน ชอ
ดอกออน ใบ และราก เปนตน โดยนําชิ้นสวนดังกลาวมาฟอกฆาเชื้อ และนําไปชักนําใหเกิดตน
จํานวนมากในอาหารสังเคราะหสูตรตางๆ
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อนิยมใชในอุตสาหกรรมการผลิตกลวยไม
ตัดดอก และกลวยไมกระถาง เพื่อเพิม่ จํานวนตนในปริมาณมากและไดตนที่มีลักษณะเหมือนตน
เดิม ซึ่งในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกลวยไม อาจมีการกลายพันธุเกิดขึ้นได โดยเปอรเซ็นตของการ
กลายพันธุจะมากหรือนอยขึ้นกับ วิธกี ารในการชักนําใหเกิด protocorm-like body ชนิดและความ
เขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ใช และลักษณะประจําพันธุของกลวยไมชนิดนั้นๆ
หองปฏิบัติการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
หองปฏิบัติการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อควรเปนหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
โดยแบงหองตางๆ ไดดังนี้
1. หองเตรียมอาหาร อุปกรณตางๆ และพื้นทีส่ ําหรับลางขวด
2. หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและถายขวดตนกลวยไม
3. หองเลีย้ งเนื้อเยื่อ

และมีความสะอาด

สารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ
สารเคมี
1. เอทิลแอลกอฮอล 70 และ 95 เปอรเซ็นต
2. โซเดียมหรือแคลเซียมไฮเปอรคลอไรด
3. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด
4. กรดไนตริค
5. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
6. สารเคมีที่เปนองคประกอบของสูตรอาหารสังเคราะห
เครื่องมือและอุปกรณ
1. เครื่องชั่ง
2. เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง
3. หมอนึง่ ความดันไอน้ํา ใชความดัน 15-20 ปอนดตอตารางนิ้ว
4. เตาไฟฟา และเตาแกส
5. ขวดแกวทนความรอนขนาดตาง ๆ
6. แทงแกว
7. กระบอกตวง
8. บีกเกอร
9. ขวดลูกชมพู
10. หลอดหยด
11. กรวย
12. สําลีและจุกยางทนไฟ
13. มีดผาตัดและใบมีด
14. ตะเกียงแอลกอฮอล
15. ปากคีบ
16. ชอนถายขวด
17. ตูเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ

สูตรอาหารสังเคราะห
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกลวยไมสามารถใชอาหารสังเคราะหสูตรตางๆ ไดหลายสูตร เชน
สูตร Vacin - Went สูตร Murashige and skoog สูตร Thomale และสูตร Knudson C เปนตน
โดยสูตรอาหารดังกลาวขางตนมีความเหมาะสมตอชนิดของกลวยไมแตกตางกันไป สําหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมโดยทั่วไปนิยมใชสูตร Vacin - Went ซึ่งสามารถเตรียมไดสะดวก
เนื่องจากมีจํานวนชนิดของสารเคมีไมมาก เหมาะสมสําหรับกลวยไมสกุลหวาย และสกุลอื่น ๆ อีก
หลายสกุล โดยอาหารสังเคราะหมีสว นประกอบที่สาํ คัญ ไดแก 1) เกลือแรที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของกลวยไม เชน โปแตสเซียมไนเตรท แอมโมเนียมซัลเฟท และแมกนีเซียมซัลเฟท
เปนตน 2) สารใหพลังงาน ไดแก น้าํ ตาลซูโครส และกลูโคส เปนตน 3) สารชวยการเจริญเติบโต
ไดแก น้ํามะพราวออน กลวย มันฝรั่ง สารควบคุมการเจริญเติบโต และวิตามิน เปนตน
1. การเตรียมอาหาร
1.1 สูตรอาหารที่ใชเพาะเมล็ดกลวยไม
สูตรอาหารสําหรับการเพาะเมล็ดกลวยไมที่เตรียมไดงายและใชไดผลดีคืออาหารดัดแปลง
สูตร Vacin - Went (VW)
อาหารสูตร Vacin - Went (Vacin, E. and Went, F. 1949) มีสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้
1. Tricalcium phosphate
0.20 กรัม
2. Potassium nitrate
0.525 กรัม
3. Ammonium sulfate
0.50 กรัม
4. Monopotassium acid phosphate
0.25 กรัม
5. Magnesium sulfate
0.25 กรัม
6. Manganese sulfate
0.0075 กรัม
7. Ferric tartrate
0.028 กรัม
8. น้ําตาลทราย
20
กรัม
9. วุน
8
กรัม
10.น้ํากลั่น เติมใหครบ
1000 มิลลิลิตร
4.8 - 5.2
ปรับ pH ใหได

1.2 การเตรียมสารละลายเขมขน
สารเคมีที่ละลายน้าํ ได (หมายเลข 2-7) ใหแบงเตรียมเปน 3 ขวด โดยไมใสสารเคมีที่
ทําปฏิกิริยาปนในขวดเดียวกัน เตรียมเปนสารละลายเขมขน สําหรับรินมาใชครั้งละ
10 มิลลิลิตรตอลิตร
สารละลายขวด A (ละลายในน้าํ กลัน่ ที่เติมใหครบ 500 มิลลิลิตร)
Potassium nitrate
26.25 กรัม
Monopotassium acid phosphate
12.50 กรัม
Ammonium sulfate
25.00 กรัม
สารละลายขวด B (ละลายในน้าํ กลัน่ ที่เติมใหครบ 500 มิลลิลิตร)
Magnesium sulfate
12.50 กรัม
Manganese sulfate
0.375 กรัม
สารละลายขวด C (ละลายในน้าํ กลัน่ ที่เติมใหครบ 500 มิลลิลิตร)
Ferric tartrate
1.40 กรัม
(ใช Ferrous sulfate แทน)
1.3 การดัดแปลงสูตรอาหาร
สูตรอาหารเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใน 1 ลิตร
เพิ่มน้ํามะพราวออน 150 มิลลิลิตร และเติมกลวยหอมบด 50 กรัม แทนที่นา้ํ
สูตรอาหารถายขวด ใน 1 ลิตร เพิ่ม 1-3 แทนที่นา้ํ
1. น้ํามะพราวออน 150 มิลลิลิตร
2. กลวยหอมบด 100 กรัม
3. มันฝรั่งบด 50 กรัม หรือน้าํ สกัดมันฝรั่ง (มันฝรั่ง 100 กรัม ตมแลวกรองเอา
แตน้ํามาใช)
การเตรียมอาหารสังเคราะห
วิธีการเตรียมวุนอาหารเพาะเมล็ด 1ลิตร
1. รินน้ํากลัน่ ใสหมอเคลือบ
600 มิลลิลิตร
2. เติมน้ํามะพราวออน
150 มิลลิลิตร
3. รินสารละลายเขมขน A, B และ C ขวดละ
10 มิลลิลิตร
4. ละลาย Tricalcium phosphate ในกรด HCL หรือ HNO3 จนละลายหมด แลว
รินใสหมอ
5. เติมกลวยหอมบด 50 กรัม

6. เติมน้ําตาลทราย 20 กรัม แลวคนใหละลาย
7. เติมน้ําใหครบ
1000 มิลลิลิตร
8. วัดคา pH ใหได 5.0 โดยใชสีเทียบจาก BromCresal Green ผสมกับ Methyl Red
โดย pH
5
จะไดสีเทา
pH ต่ํากวา
5
จะไดสีแดง
pH สูงกวา
5
จะไดสีน้ําเงิน
ถา pH สูงกวา 5 หยดกรด HNO3 หรือ HCL ลงไปคอย ๆ ปรับใหไดเทากับ 5
ถา pH ต่ํากวา 5 ใหปรับดวย NaOH หรือ KOH
9. เติมวุนผง 8 กรัม คนใหเขากัน
10. เติมถาน ยกตั้งไฟ คนตลอดระวังอยาใหวุนไหมติดกนหมอ คนจนเดือดและวุน
ละลายหมด
วิธีการเตรียมวุนอาหารถายขวด 1ลิตร
1. รินน้ํากลัน่ ใสหมอเคลือบ
500 มิลลิลิตร
2. เติมน้ํามะพราวออน
150 มิลลิลิตร
3. รินสารละลายเขมขน A, B และ C ขวดละ
10 มิลลิลิตร
4. ละลาย Tricalcium phosphate ในกรด HCL หรือ HNO3 จนละลายหมด แลว
รินใสหมอ
5. เติมกลวยหอมบด 100 กรัม และน้าํ ตมมันฝรั่ง 100 กรัมตอลิตร
6. เติมน้ําตาลทราย 20 กรัม แลวคนใหละลาย
7. เติมน้ําใหครบ
1000 มิลลิลิตร
8. ปรับคา pH ใหได 5.0
9. ใสวุนผง 8 กรัม คนใหเขากัน
10.เติมถาน ยกตั้งไฟคนตลอดจนอาหารเดือดและวุนละลาย
การบรรจุขวดและการนึง่ ฆาเชื้อ
วุนอาหารที่เตรียมไว นํามากรอกใสขวด ขณะที่ยังเหลวโดยใชกรวยกรอก ระวัง
อยาใหอาหารเลอะปากขวด เพราะจะทําใหเชื้อจุลนิ ทรียเจริญลงไปในขวดอาหารไดงาย
ปดปากขวดดวยฝาพลาสติกหรือจุกสําลีหุมกระดาษ และรัดดวยหนังยาง
นําขวดวุนอาหารเหลานี้ พรอมดวยอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเพาะเมล็ดและถาย
ขวด ไดแก จุกยางเจาะรูอัดดวยสําลี ขวดใสน้ําสําหรับเพาะเมล็ด หลอดหยด ปากคีบ มีด
ผาตัด ชอนถายขวด ลงนึ่งพรอมกันในหมอนึง่ ความดัน ใชความดัน 15 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว นึง่ นาน 30 นาที เพื่อฆาเชื้อจุลนิ ทรีย

การเพาะเมล็ดกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อ
 การเพาะเมล็ดออนหรือเมล็ดแกจากฝกทีย่ ังไมแตก
นําฝกกลวยไมที่มีอายุประมาณ 2 ใน 3 ของอายุฝก แก มาทําความสะอาดโดยตัดสวนของ
กลีบดอกแหงและปลายเสาเกสรที่ติดอยูออก ดวยความระมัดระวังอยาใหเกิดแผลเปน
ชองเปดถึงภายในฝกกลวยไม
หลังจากนั้นนํามาลางดวยน้าํ ยาลางจาน แลวนํามา
เช็ดใหแหง ฉีดพนดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นตเพื่อทําความสะอาดอีกครั้งกอนนําเขาตู
ปลอดเชื้อ เพือ่ ฟอกฆาเชื้อที่ผิวฝก
- การฆาเชื้อทีผ่ ิวฝก ทําได 2 วิธี คือ
1) การฟอกฆาเชื้อดวยความรอน โดยนําฝกกลวยไมจมุ ในแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต แลว
นําไปผานเปลวไฟ รอจนไฟดับจึงนําฝกกลวยไมมาผาเพื่อนําเมล็ดมาเพาะในอาหารสูตรเพาะ
เมล็ด
2) การฟอกฆาเชื้อดวยคลอรอกซ โดยนําฝกกลวยไมมาแชในน้ํายาคลอรอกซความ
เขมขน 10 เปอรเซ็นต เขยาเปนเวลา 10-20 นาที แลวลางฝกดวยน้าํ กลั่นทีน่ ึ่งฆาเชื้อแลว 2 ครั้ง
เมื่อเสร็จขั้นตอนดังกลาวจึงนําฝกกลวยไมมาผาเพื่อนําเมล็ดมาเพาะในอาหารสูตรเพาะเมล็ด
- การผาฝกและการเพาะเมล็ด
เมื่อฟอกฆาเชือ้ ฝกกลวยไมเรียบรอยแลว นําฝกกลวยไมมาผาเพื่อนําเมล็ดมาเพาะใน
อาหารสูตรเพาะเมล็ด ซึ่งการผาฝกสามารถทําได 2 วิธี คือผาฝกตามแนวขวาง หรือตาม
แนวยาวของฝก สวนการเขี่ยเมล็ดออกใสในอาหารอาจใชปากคีบ คีบเมล็ดใสในอาหาร
โดยตรง หรือคีบเมล็ดใสในน้าํ กลั่นทีน่ ึ่งฆาเชื้อแลว ซึ่งจะชวยใหเมล็ดสามารถกระจายตัว
ไดดีขึ้น
 การเพาะเมล็ดแกที่ผนังฝกแตก
- นําเมล็ดกลวยไมมาฟอกฆาเชื้อดวยน้ํายาไฮโดรเจนเปอรออกไซด โดยมีอัตราสวนของ
น้ํากลัน่ ที่ผานการนึง่ ฆาเชื้อแลวกับน้าํ ยาไฮโดรเจนเปอรออกไซดดังนี้ น้ํา : ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
อัตราสวน 1:1หรือ 2:1 เมื่อนําเมล็ดมาใสในสารละลายดังกลาวแลวใหเขยาขวดเปนเวลา 10 -15
นาที หลังจากนั้นใชหลอดหยดดูดเมล็ดกลวยไมใสลงในอาหารสูตรเพาะเมล็ด
อายุฝกกลวยไมที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ด (จิตราพรรณ, 2550)
ชนิดกลวยไม
อายุฝกออน (วัน)
อายุฝกแก (วัน)
Aerides
180-200
240-300
Ascocenda
150-180
180-210
Ascocentrum
180-210
240-270

Cattleya
Dendrobium
Den. hybrid
Doritis
Doritaenopsis
Oncidium
Onc. แคระ
Paphiopedilum
Paph. ใบเขียว
Phalaenopsis
Vanda hybrid
Vanda

280-360
210-240
90-100
90-120
90-120
110-140
45-60
90-120
120-180
90-120
120-150
210-240

360-380
360-390
110-120
150-180
150-180
130-180
60-70
120-210
180-240
120-180
180-210
330-360

ฝกกลวยไมที่นํามาตัดสวนของเสาเกสรและกลีบ
ดอกแหงออก เพื่อเตรียมนําไปฟอกฆาเชื้อที่ผิวฝก

ฝกเอื้องผึ้ง

ฝกเอื้องผึ้งที่ผานการฆาเชื้อที่ผิวฝกเรียบรอย
แลว นํามาผาฝกเพื่อนําเมล็ดมาเพาะในอาหาร

การงอกของเมล็ดกลวยไมเปน protocorm สีเขียว
ขนาดเล็ดจํานวนมาก จากการเพาะโดยการหวาน
เมล็ดลงบนอาหารโดยตรง

การงอกของเมล็ดกลวยไมเปน protocorm สีเขียว
ขนาดเล็ดจํานวนมาก จากการเพาะโดยละลายเมล็ด
ลงในน้ําที่นึ่งฆาเชื้อ และนํามาพนลงในขวดอาหาร

การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกลวยไม
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกลวยไมสกุลหวาย เรานิยมใชหนอออนของกลวยไมมาฟอกฆาเชื้อ
ที่ผิว แลวตัดชิ้นสวนตาของกลวยไมมาเลีย้ งในอาหารเหลว เพื่อชักนําใหเกิด PLBs เมื่อได PLBs
จํานวนมากตามที่ตองการแลว นํา PLBs เหลานั้นไปชักนําใหเกิดเปนตนในอาหารสูตรถายขวด
การฟอกฆาเชือ้
การฟอกฆาเชือ้ หนอออนสามารถทําไดโดย นําหนอกลวยไมมาทําความสะอาดดังขัน้ ตอน
ตอไปนี้
1)
2)
3)
4)

นําหนอออนทีไ่ ดมาตัดชิ้นสวนของรากที่โคนหนอออกใหสะอาด
ลางหนอออนดวยน้าํ ยาทีโพล
เช็ดหนอกลวยไมใหแหง แลวฉีดพนดวยแอลกอฮอล 70 %
นําหนอออนมาฟอกฆาเชื้อ ครั้งที่ 1 ดวยน้าํ ยาคลอร็อกซ ความเขมขน 10 % โดย
เขยาขวดสารละลายที่มหี นอกลวยไมอยู เปนเวลา 10-15 นาที
5) นําหนอกลวยไมดังกลาวมาฟอกฆาเชื้อครั้งที่ 2 ดวยน้าํ ยาคลอร็อกซ ความเขมขน 5
% โดยเขยาขวดสารละลายที่มีหนอกลวยไมอยู เปนเวลา 5 นาที
6) นําหนอกลวยไมดังกลาวมาลางทําความสะอาดดวยน้ํากลั่นที่นงึ่ ฆาเชือ้ แลว 2-3 ครั้ง
7) นําหนอกลวยไมมาตัดชิ้นสวนของตา แลวนําไปเลี้ยงในอาหารเหลว เพื่อชักนําใหเกิด
PLBs
หมายเหตุ การทํางานในขั้นตอนที่ 4-7 ตองทําในสภาพปลอดเชื้อ

หนอออนของกลวยไม
1

หนอออนของกลวยไมที่นํามาลอกกาบใบออก
2

การตัดชิ้นสวนตาของกลวยไมโดยตัดเปนรูปสามเหลี่ยมปรามิด
3

ชิ้นสวนตาของกลวยไมที่จะนําไปเลี้ยงในอาหารเหลว เพื่อชักนําใหเกิด PLBs
4

ตาขางของกลวยไมที่ผานการฟอกฆาเชื้อ

การเกิด PLBs จากตาขางของกลวยไมสกุลหวาย

การเพิ่มจํานวน PLBs ในอาหารเหลว

การชักนําใหเกิดโปรโตคอรมไลบอรดี้ ( protocorm-like bodies, PLBs)
การชักนําใหเกิด PLBs สามารถทําไดโดยนําตาหรือชิน้ สวนอื่นของกลวยไมที่ผานการฟอก
ฆาเชื้อ มาเลีย้ งในอาหารเหลวบนเครื่องเขยาทีม่ ีความเร็ว 120 รอบตอนาที เปนเวลา 2-6 เดือน
โดยเปลี่ยนอาหารทุก 2 สัปดาห เพื่อชักนําใหเกิด PLBs ซึ่ง PLBs นี้สามารถเพิ่มจํานวนทวีคูณได

เปนจํานวนมาก ซึ่งโดยทัว่ ไปสําหรับกลวยไมสกุลหวายเรานิยมผลิตตนประมาณ 10,000 ตน ตอ
ตา 1 ตา
การชักนําให PLBs เกิดเปนตน
นํา PLBs มาเลี้ยงในอาหารแข็งสูตรถายขวด เพื่อให PLBs พัฒนาเกิดเปนตนขนาดเล็ก
การถายขวดกลวยไม
เมื่อไดตนกลวยไมขนาดเล็กจํานวนมากเพียงพอตอความตองการแลว ใหถา ยขวด
กลวยไม โดยแยกตนตามขนาดของตน ตนที่มีขนาดเดียวกันใหปก ดําลงในอาหารขวดเดียวกัน ทํา
การปกดําตนกลวยไมในอาหารสูตรถายขวด โดยเวนระยะหางระหวางตนใหเหมาะสม ขวดทีน่ ิยม
ใชคือขวดรูปทรงสี่เหลี่ยม (ขวดเหลาวิสกี้) ดังภาพดานลาง ซึ่งเราจะปกดําตนกลาจํานวน 40-45
ตนตอขวด แลวนําขวดดังกลาวไปวางในหองเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ เพื่อใหตนเจริญเติบโตมีใบและราก
สมบูรณจนตนเริ่มชนขวดดานบน จึงนําตนกลวยไมดังกลาวออกปลูกเลี้ยงในโรงเรือนกันฝน
สภาพทีเ่ หมาะสมในการวางขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
เมื่อถายขวดกลวยไมเรียบรอยแลว นําขวดดังกลาวมาวางในหองเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเปนหอง
ปรับอากาศทีม่ ีอุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส บนชัน้ วางขวดกลวยไม ซึง่ มีหลอดไฟติด
อยูดานบน เพือ่ ใหแสงสวางกับกลวยไม ทําใหกลวยไมสามารถสังเคราะหแสงและเจริญเติบโตไดดี
โดยใชหลอดนีออน day light 38 watt 2 หลอด ติดหางกัน 1 ฟุต และวางหางจากขวดเนื้อเยื่อ 1
ฟุต ใหแสงนาน 8-12 ชั่วโมงตอวัน (จิตราพรรณ, 2550)

เครื่องเขยาที่มีความเร็ว 120 รอบตอนาที

ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ตนกลวยไมขนาดเล็กที่ปกดําในวุนอาหาร
เพื่อใหตนเจริญเติบโตมีใบและรากที่
สมบูรณ พรอมที่จะยายปลูกในโรงเรือน

สรุป
การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อ เปนวิธีการที่ใชใน
การผลิตตนลูกผสมพันธุใหม ๆ ที่ไดจากการผสมและปรับปรุงพันธุโดยเกษตรกรและผูสนใจ และ
ใชในการขยายพันธุตนกลวยไมที่มีลกั ษณะดีที่มีคุณคาทัง้ ทางเศรษฐกิจและทางการศึกษา
กอใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตกลวยไมตดั ดอก และกลวยไมกระถาง นํารายไดเขาสูประเทศ ซึง่
เทคนิคการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม สามารถเรียนรูและฝกฝนใหเกิดความ
ชํานาญจนสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพได

7. เอกสารอางอิง
จิตราพรรณ พิลึก 2550. การเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม. เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมประชาชนหลักสูตรการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม ณ
สวนกลวยไมระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.

