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บทคัดย่อ
สับปะรด (Ananus comosus cv. Patavia) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่งผลผลิต
ส่วนถูกส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสับปะรดกระป๋อง
นาสับปะรดเข้มข้น
ดังนันงานวิจัยนีจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินและออกซินต่อการเพาะเลียงสับปะรด
ในสภาพปลอดเชือ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ จานวน 4 ซา และวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant Difference
(LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จากการทดลองพบว่าสามารถชักนาให้เกิดต้นใหม่ได้จานวนต้นสูงสุดในอาหาร
สูตร MS ที่เติม BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จานวน 4.25 ต้น ในสัปดาห์ที่ 10 และเกิดการพัฒนาเป็นแคลลัสเฉพาะ
สูตรทีเ่ ติม BAP 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในระยะต่อมา สาหรับอาหารทีเ่ หมาะสมต่อการชักนาราก คือ
อาหารสูตร MS ที่เติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีรากเกิดขึน จานวน 16 ราก เมื่อเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สัปดาห์
คาสาคัญ : สับปะรด ไซโตไคนิน ออกซิน การเพาะเลียงเนือเยื่อพืช
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THE EFFECTS OF CYTOKININ AND AUXIN ON GROWTH AND
DEVELOPMENT OF PINEAPPLE TISSUE CULTURE
Piyavadee Charoenwattana1*
Abstract
Pineapple (Ananus comosus cv. Patavia) is an important economic crop in Thailand,
which the mainly products were sent to manufacture for canned pineapple and pineapple juice
concentrate. The effects of plant growth regulators cytokinin and auxin on growth of pineapple
in sterile conditions were studied and the experiments were carried out in a Completely
Randomized Design (CRD) with four replications. An Analysis of variance (ANOVA) was calculated
and means were compared using Least Significant Difference (LSD) at the 0.05 level. The results
found that, shoot induction, the young shoots cultured on medium with 1 mg l-1 BAP gave the
maximum number of shoots at 4.25 shoots after 10 weeks culture. The callus were produced
when cultured on MS medium with 1, 2 and 3 mg l-1 BAP in the following stage. It was found
that root induction cultured for 10 weeks on MS medium with 2 mg l-1 NAA gave the highest
number of roots at 16 roots.
Keywords : pineapple, cytokinin, auxin, plant tissue culture

1

Assistant Professor, Crop Production Division, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Pathumthani
* Corresponding author, e-mail: piyavadee_c@rmutt.ac.th

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 67

บทนา
สับปะรดเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อน มีแหล่งกาเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ สาหรับ
ประเทศไทยมีการปลูกสับปะรดกระจายอยู่ทั่วไปแต่มีปริมาณไม่มากนัก การผลิตเพื่อแปรรูปในอุตสาหกรรมแปร
รูปสับปะรดกระป๋องเริ่มต้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2510 และขยายเพิ่มขึน จนในปัจจุบันประเทศไทยผลิตสับปะรด
ได้มากเป็นลาดับต้นๆ ของโลก (ภาควิชาพืชไร่นา, 2555) สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย
เหมาะต่อการปลูกสับปะรดสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศ แต่แหล่งเพาะปลูกสาคัญอยู่ที่ภาคตะวันตก
และตะวันออกของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ซึ่งผลิตสับปะรดได้มากถึงร้อยละ 37 ของปริมาณ
ผลผลิตทังประเทศ รองลงมา ได้แก่ ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี และราชบุรี เนื่องจากพืนที่เหล่านีใกล้โรงงานแปรรูป
สั บ ปะรดกระป๋ อ ง ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี เ นื อที่ เ ก็ บ เกี่ ย วสั บ ปะรด 646 พั น ไร่ ซึ่ ง ให้ ผ ลผลิ ต สั บ ปะรด
สด 2.59 ล้านตั น และปริมาณผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 4.01 ตัน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเนือที่เก็บเกี่ยวและ
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน กล่าวคือ เนือที่เก็บเกี่ยวสับปะรดเพิ่มขึนเฉลี่ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ขณะที่ปริมาณผลผลิต
สับปะรดสด และปริมาณผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึนเฉลี่ยร้อยละ 4.37 ต่อปี และร้อยละ 2.47 ต่อปี โดยเฉพาะปี
พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของเนือที่เก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตขยายตัวสูงถึงร้อยละ 10.8 และ
ร้ อ ยละ 31.9 จากปี ก่ อ นหน้า ทั งนี เนื่ อ งจากราคาสับ ปะรดสดที่ เกษตรกรขายให้โรงงานในปี พ.ศ. 25522553 สูงถึง 5-6 บาทต่อกิโลกรัม จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการขยายพืนที่ปลูกสับปะรดมากขึน ขณะที่ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่ก็เพิ่มขึนเช่นกันร้อยละ 19.1 เนื่องจากปริมาณนาฝนและสภาพอากาศที่เอืออานวย โดยปกติ
ปริมาณผลสับปะรดสดจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน และพฤศจิกายน-ธันวาคม ในปี
พ.ศ. 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานจะเพิ่มขึนประมาณร้อยละ
3.1 เป็น 2.67 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรขยายพืนที่เพาะปลูกต่อเนื่อง ประกอบกับสับปะรดมีสภาพต้นสมบูรณ์
และสภาพอากาศที่เหมาะสม ผลผลิตสับปะรดในประเทศประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตทังหมดจะถูกส่งเข้า
โรงงานอุตสาหกรรม ที่สาคัญคือ สับปะรดกระป๋อง และนาสับปะรดเข้มข้น สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของไทย ด้วยการสร้างรายได้จากการส่งออกมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตสับปะรดแปรรูปของไทย
ประมาณร้อยละ 90-95 ของผลผลิตทังหมดจะถูกส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ และสับปะรดไทยยังครองความ
เป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 1 ในตลาดโลก โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง และนาสับปะรด ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ไทย
มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก นอกจากนียังก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจานวนมาก ทังในส่วนของภาคเกษตร
โรงงานแปรรูป และโรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อีกทังยังใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า
อุตสาหกรรมสับปะรด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศได้อย่างมากอุตสาหกรรมหนึ่ง (สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2557) นอกจากนีสับปะรดยังสามารถนามาบริโภคสด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิ ด เช่น
สับปะรดกระป๋อง นาสับปะรด สับปะรดแช่แข็ง สับปะรดกวน สับปะรดอบแห้งและอื่นๆ เปลือกใช้เป็นอาหาร
สัตว์ใบใช้ทาเส้นใยและกระดาษ (กรมวิชาการเกษตร, 2555)
สับปะรดมีชื่อสามัญว่า pineapple จัดอยู่ในวงศ์ (family) Bromeliaceae หรือเรียกว่า bromeliad
family ในวงศ์ นี มี พื ช อยู่ ป ระมาณ 45 สกุ ล (genera) และ 2,000 ชนิ ด (species) สั บ ปะรดจั ด อยู่ ใ นสกุ ล
Ananas และที่ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบันจัดเป็นชนิด (species) comosus ในประเทศไทยกลุ่มที่นิยมปลูกพบ
กันอยู่ 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่ม Spanish, Queen และ Cayenne สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเป็นพันธุ์ที่ปลูกกันมากจัด
อยู่ในกลุ่ม Cayenne เนื่องจากเป็นสับปะรดพันธุ์เดียวที่นิยมส่งเข้าโรงงานแปรรูป สับปะรดเป็นพืชที่มีส่วน
ขยายพันธุ์หลายส่วน เช่น จุก หน่อดิน หรือตะเกียง อย่างไรก็ตามแต่ละส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์จะมีผลโดยตรง
ต่อการเจริญเติบโตของต้นที่ได้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556) การเพาะเลียงเนือเยื่อเป็นความเจริญก้าวหน้าในด้าน
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การเกษตรเกี่ยวกับพืชที่มีการพัฒนาเทคนิคในการขยายพันธุ์แบบใหม่ สามารถผลิตต้นพันธุ์พืชปริมาณมากใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วและปลอดโรค (ปวิณ และคณะ, 2553) จากการเพาะเลียงเนือเยื่อสับปะรดจากตายอดและ
ตาข้างของหน่อดินพันธุ์ภูเก็ตด้วยอาหาร Murashige and Tucker-based (MT) ที่เติม IBA 2.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร + NAA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ kinetin 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนันเพิ่มปริมาณยอดด้วย MS + BA
2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตัดส่วนใบที่ได้เลียงใน MS + 2,4-D 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซึ่งมีการสร้างยอดย่อยจากส่วนฐานของใบ การพัฒนาเป็นแคลลัสแบบเอ็มบริโอเจนิค (embryogenic) เกิดจาก
การเลียงส่วนใบใน MS + picloram 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เพิ่มปริมาณยอดด้วย MS + BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
จากนันเลียงเนือเยื่อเอ็มบริโอด้วย MS + BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เอ็มบริโอแบบโซมาติค (somatic) เกิดการ
พัฒนาเป็นยอด การย้ายแคลลัสแบบเอ็มบริโอเจนิคเลียงในอาหารเหลว MS + picloram 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
หรื อ MS + 2,4-D 1.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น เซลล์ แ ขวนลอย ขณะเดี ย วกั น มี ก ารสร้ า งยอดจาก
เอ็มบริโอแบบโซมาติค เมื่อย้ายเซลล์เลียงในอาหารกึ่งแข็ง MS + BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ยอดมีการสร้างรากใน
อาหาร MS ที่ไม่มีการเติมสารเร่งการเจริญเติบโต ก่อนการเอาออกจากขวดและปรับสภาพเพื่อย้ายปลูกใน
โรงเรือน (Sripaoraya et al., 2003) จากนัน Zheng et al. (2005) ได้ทดลองขยายพันธุ์สับปะรดอย่างรวดเร็ว
ด้วยการเพาะเลียงเนือเยื่อพบว่าอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของตาคือ MS + 6-BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเพิ่มปริมาณได้ 8.1 เท่าภายใน 30 วันและถ้าเป็นอาหารเหลว จะเพิ่มปริมาณได้
ถึง 18.2 เท่า อาหารที่เหมาะสมต่อการเกิดรากคือ 1/2 MS + IBA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร การย้ายปลูกต้นอ่อนลงในดิน red loam ผสมทรายและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วน3:1:1 และมีเปอร์เซ็นต์
รอดร้อยละ 95 และมีการพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์สับปะรดด้วยอาหารเหลวสูตร MS ที่เติม BA 0.8–1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และได้ต้นจานวน 8-9 ต้นในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และสามารถย้ายเข้าโรงเรือน (nethouse) ในระยะ
การเร่งรากแทนการใช้ห้องควบคุมสภาวะแวดล้อม มีการรอดตายร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อ อายุ 10 สัปดาห์ โดย
ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 20 (Be and Debergh, 2006) ในปัจจุบันมีการใช้วิธีเพาะเลียงเนือเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์
ในพืชหลายชนิดที่ผลิตในการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีด้านเพาะเลียงเนือเยื่อมา
ใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินและออกซินต่อการเพาะเลียงสับปะรด
ในสภาพปลอดเชือ
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรี ย มชิ้ น ส่ ว นพื ช น าจุ ก (crown) ของสั บ ปะรดพั น ธุ์ ปั ต ตาเวี ย ลอกกาบใบออก
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร นามาทาความสะอาดด้วยนายาล้างจานในนาไหลผ่านนาน 10 นาที
แล้วฆ่าเชือด้วยแอลกอฮอล์ 70% นาน 1 นาที จากนันฟอกฆ่าเชือด้วยคลอร๊อกซ์ 10% นาน 15 นาที และคลอร๊อกซ์
5% นาน 15 นาที ตามลาดับ นาเข้าตู้ปลอดเชือ ล้างจุกสับปะรดด้วยนากลั่นที่นึ่งฆ่าเชือแล้ว 3 ครังๆ ละ 5 นาที
ตัดส่วนโคนจุกทิงและตัดส่วนบนของจุกที่มีตายอด ขนาด 1 เซนติเมตร3 นามาเลียงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS
(Murashige and Skoog) ที่เติม BAP (6-Benzylaminopurine) ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระดับ pH
5.7 ในห้องเพาะเลียงเนือเยื่อพืช ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ปริมาณแสง 3000 ลักซ์ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา
12 สัปดาห์ เพื่อมีการชักนาการสร้างยอดใหม่ โดยจะนายอดใหม่ที่ได้ไปใช้สาหรับการทดลองต่างๆ ต่อไป
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การทดลองที่ 1 ระดับความเข้มข้นของ BAP ต่อการชักนายอด
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยนาต้นอ่อน
ที่ได้จากการเพาะเลียงดังกล่าวข้างต้น สูงประมาณ 1 เซนติเมตร เลียงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม BAP
ความเข้มข้น 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระดับ pH 5.7 จานวน 4 ซา รวม 16 ขวด ปริมาตรของอาหาร
20 มิลลิลิตรต่อ 1 ขวด นามาเลียงในห้องเพาะเลียงเนือเยื่อพืช ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ปริมาณแสง
3000 ลักซ์ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ บันทึกจานวนต้นที่เกิดใหม่ และความสูงของต้น ทุกสัปดาห์
การทดลองที่ 2 ระดับความเข้มข้นของ NAA ต่อการชักนาราก
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) โดยนาต้นอ่อนของสับปะรด สูงประมาณ 1 เซนติเมตร
เลียงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม NAA (-Naphthaleneacetic acid) ความเข้มข้น 0 0.5 1 1.5 และ 2
มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระดับ pH 5.7 จานวน 4 ซา รวม 16 ขวด ปริมาตรของอาหาร 20 มิลลิลิตรต่อ 1 ขวด นามา
เลียงในห้องเพาะเลียงเนือเยื่อพืช ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ปริมาณแสง 3000 ลักซ์ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา
10 สัปดาห์ บันทึกจานวนรากที่เกิดทุกสัปดาห์
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ Sirichai Statistics 6.07 (ศิริชัย, 2550)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การทดลองที่ 1 ระดับความเข้มข้นของ BAP ต่อการชักนายอด
จากการเพาะเลียงต้นอ่อนสับปะรดในสภาพปลอดเชือบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม BAP ความ
เข้มข้น 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร pH 5.7 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าต้นกล้าสับปะรดมีการรอดชีวิตทังหมด
ในทุกสูตรอาหาร สาหรับการเจริญเติบโต พบว่าความสูงของต้นเริม่ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ
และนัยสาคัญยิ่งตังแต่สัปดาห์ที่ 4 โดยในสัปดาห์ที่ 10 สูตรอาหาร MS ที่เติม BAP 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ให้ความสูงของต้นเฉลี่ย 18.50 15.50 8.50 และ 8.25 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
การชักนาให้เกิดต้น พบว่าสูตรอาหาร MS ที่เติม BAP ทุกสูตรมีการเกิดต้นใหม่ในสัปดาห์ที่
3 หลังการย้าย โดยในสัปดาห์ที่ 10 อาหาร MS ที่เติม BAP 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีต้นใหม่ที่เกิดขึน
จานวน 2.0 4.25 2.5 และ 2.0 ต้น ตามลาดับ โดยอาหาร MS ที่เติม BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีต้นใหม่เกิดขึน
จานวนมากที่สุด รองลงมาคืออาหาร MS ที่เติม BAP 2 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ต้นใหม่ที่ได้ในอาหารที่เติม BAP 2
มิลลิกรัมต่อลิตรมีลักษณะต้นและใบมีขนาดเล็กกว่าต้นที่เลียงในอาหาร MS ที่เติม BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
นอกจากนี ยังพบว่าเริ่มมีการเกิดกลุ่มเซลล์ขนาดเล็กหรือแคลลัสในอาหาร MS ที่เติม BAP ในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ที่
บริเวณโคนต้นและพัฒนาจากแคลลัสเป็นยอดขนาดเล็กในสัปดาห์ที่ 11 ต่อมาในช่วงอายุ 24 สัปดาห์ มียอดใหม่
ที่เกิดขึนจานวนมากในอาหารที่เติม BAP ทุกสูตร (ภาพที่ 1) และเมื่อเพาะเลียงเป็นระยะเวลา 48 สัปดาห์
อาหาร MS ที่เติม BAP 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร มียอดใหม่ที่เกิดขึนจานวนเฉลี่ย 3.5 50 25 และ 9.5 ต้น
ตามลาดับ โดยในอาหาร MS ที่เติม BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มียอดใหม่ที่เกิดขึนลักษณะสมบูรณ์ จานวนมากกว่า
สูตรที่เติม BAP 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพที่ 2)
การชักนาต้น สูตรอาหาร MS ที่เติม BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีตน้ ใหม่เกิดขึนจานวนมากที่สุด มี
ลักษณะต้นและใบที่สมบูรณ์กว่าอาหารที่เติม BAP 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ทีย่ อดมีขนาดเล็กกว่า และมีการเกิด
แคลลัสในอาหารที่เติม BAP ทุกสูตร ซึ่งเป็นการพัฒนาเป็นต้นโดยทางอ้อม โดยขนาดของแคลลัสและลักษณะ
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ของแคลลัสเป็นแบบอัดกันแน่น (compact callus) และมีขนาดที่เพิ่มขึนตามระดับความเข้มข้นที่เพิ่มขึนของ
BAP ลักษณะแคลลัสที่เกิดเป็นแบบเอ็มบริโอเจนิค (embryogenic callus) สามารถพัฒนาเป็นต้นทีส่ มบูรณ์ได้
ในระยะต่อมา โดยได้จานวนต้นเพิ่ม 2.13 เท่า ใน 10 สัปดาห์ และ 14.28 เท่า ใน 48 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบ
กับสูตรทีไ่ ม่มีการเติม BAP สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sripaoraya et al. (2003) ที่เพาะเลียงเนือเยื่อสับปะรด
พันธุ์ภูเก็ต ซึ่งมีการพัฒนาเป็นแคลลัสแบบเอ็มบริโอเจนิคจากส่วนฐานของใบ เพิ่มปริมาณยอดด้วย MS ที่เติม BA
2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และเลียงเนือเยื่อเอ็มบริโอให้พัฒนาเป็นยอด ด้วย MS ที่เติม BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของต้นสับปะรดในอาหารสูตร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้นต่างกัน สัปดาห์ที่ 4-10
การ
เจริญเติบโต
ความสูงต้น
(มม.)

หมายเหตุ

BAP
(มก/ล.)
0
1
2
3
CV %
F-test

4
5
a
14.00 16.00a
9.75ab 11.00b
11.00ab 11.00b
6.50b 9.25b
28.51 17.74
*
**

สัปดาห์ที่
6
7
a
17.75 19.00a
13.50ab 11.00b
12.50b 10.75b
10.00b 10.75b
21.13 22.13
*
**

8
9
10
a
a
18.00 17.00 18.50a
12.25b 14.25ab 15.50ab
11.75b 8.25b 8.50b
10.50b 7.50b 8.25b
21.60 35.98 37.91
*
*
*

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
* มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

ภาพที่ 1 ลักษณะต้นสับปะรดทีไ่ ด้จากการชักนายอดในอาหารสูตร MS ที่เติม BAP ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน
เป็นเวลา 24 สัปดาห์

0 mg l-1

1 mg l-1

2 mg l-1

3 mg l-1
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ภาพที่ 2 ลักษณะต้นสับปะรดที่ได้จากการชักนายอดในอาหารสูตร MS ที่เติม BAP ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน
เป็นเวลา 48 สัปดาห์

0 mg l-1

1 mg l-1

2 mg l-1

3 mg l-1

การทดลองที่ 2 ระดับความเข้มข้นของ NAA ต่อการชักนาราก
การเพาะเลียงต้นอ่อนสับปะรดในสภาพปลอดเชือบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม NAA ความ
เข้มข้น 0.5 1 1.5 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร pH 5.7 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าความสูงของต้นมีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่งในสัปดาห์ที่ 10 สูตรอาหาร MS ที่เติม NAA 0 0.5 1 1.5 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
ให้ความสูงของต้นเฉลีย่ 21.50 40.00 43.25 45.00 และ 57.25 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 3)
การชักนาให้เกิดราก พบในสูตรอาหาร MS พืนฐานในสัปดาห์ที่ 2 และมีรากเกิดขึนในอาหารทุก
สูตรในสัปดาห์ที่ 6 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติของสูตรอาหารที่ใช้ทดสอบ ในสัปดาห์ที่
10 โดยมีความแตกต่างระหว่างอาหาร MS และอาหารที่เติม NAA ทุกสูตร อาหารที่เติม NAA 0 0.5 1 1.5 และ
2 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีรากเกิดขึนจานวน 0.25 9.00 13.25 13.00 และ 16.00 ราก ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ในอาหารที่เติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการเกิดรากจานวนมากที่สุดและรากที่ได้มีลักษณะสมบูรณ์ (ภาพที่ 3)
การชักนาราก พบในอาหารที่เติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการเกิดรากจานวนมากที่สุดและรากที่
ได้มลี ักษณะสมบูรณ์จานวน 16.00 ราก ในสัปดาห์ที่ 10 โดยคิดเป็นรากที่เพิ่ม 64 เท่า จากสูตรทีไ่ ม่มีการเติม
NAA ใน 10 สัปดาห์ และสามารถย้ายต้นออกจากขวดเพื่อเตรียมเข้าโรงเรือน ใน 15 สัปดาห์ โดยใช้วัสดุปลูกที่
ผสมระหว่างทราย ขีเถ้าแกลบ และขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 1:1:1 ต้นที่ย้ายมีการรอดตายทังหมด ซึ่งจากการ
วิจัยของ Zheng et al. ในปี 2005 รายงานเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมต่อการเกิดรากสับปะรด คือ 1/2 MS ที่
เติม IBA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร การย้ายปลูกต้นอ่อนลงในดิน red loam ผสม
ทรายและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วน3:1:1 และมีเปอร์เซ็นต์รอดร้อยละ 95
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ภาพที่ 3 ลักษณะต้นสับปะรดในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์

0 mg l-1

0.5 mg l-1

1 mg l-1

1.5 mg l-1

2 mg l-1

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของต้นสับปะรดในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้นต่างกัน สัปดาห์ที่ 6-10
การเจริญเติบโต
ความสูงต้น
(มม.)

จานวนรากที่เกิด

หมายเหตุ

ความเข้มข้น
NAA (มก/ล.)
0
0.5
1
1.5
2
CV %
F-test
0
0.5
1
1.5
2
CV %
F-test

6
22.25
22.75
29.75
27.25
37.50
33.52
ns
0.25b
1.75b
1.75b
4.50ab
8.75a
81.08
**

7
22.25
25.50
32.75
32.75
44.75
34.08
ns
0.25c
2.50bc
7.50ab
5.50abc
11.75a
57.97
**

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
* มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

สัปดาห์ที่
8
24.50
28.00
37.25
37.50
49.25
33.21
ns
0.25b
4.25ab
11.00a
6.75ab
12.25a
61.14
**

9
24.75c
33.75bc
39.25abc
42.75ab
53.00a
26.67
*
0.25c
4.50bc
11.25ab
11.00ab
14.00a
41.35
**

10
21.50b
40.00ab
43.25ab
45.00ab
57. 52a
24.55
**
0.25b
9.00a
13.25a
13.00a
16.00a
31.85
**

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สรุป
การเจริญและพัฒนาของสับปะรดในอาหารสูตร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
ส่งผลต่อการเกิดต้นใหม่จานวนมาก ลักษณะสมบูรณ์ จานวน 4.25 ต้น ในสัปดาห์ที่ 10 การเกิดแคลลัสพบ
เฉพาะในอาหารสูตร MS ที่เติม BAP 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และพัฒนาเป็นยอดลักษณะสมบูรณ์จานวน
มากในอาหาร MS ที่เติม BAP 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 24 สัปดาห์ สาหรับการพัฒนาเป็น รากที่มีลักษณะ
สมบูรณ์ จานวน 16 ราก ในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเพาะเลียงเป็น
เวลา 10 สัปดาห์
ข้อเสนอแนะ
ควรทดลองใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซินและไซโตไคนินร่วมกัน ระดับความเข้มข้นของ
สารที่เหมาะสม ตลอดจนการเพาะเลียงในอาหารเหลว ในการเพิ่มปริมาณยอดและรากเพื่อการขยายพันธุ์
สับปะรดให้ได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึน
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