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ผลของไคโตซานตอการเจริญเติบโตของกลวยไมเอ้ืองเงินหลวงในหลอดทดลอง 

Effect of Chitosan on In Vitro Growth and Development of 

Dendrobium formosum Roxb.  
สมพร ประเสริฐสงสกลุ1*  และ  หาพิส ปุโรง1 

 

บทคัดยอ 

นําตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวง (Dendrobium formosum Roxb.) มาวางเล้ียงบนอาหารสูตร VW 

(Vacin and Went, 1949) ในสภาพอาหารแข็งและอาหารเหลวที่เติมไคโตซานทางการคา   หรือไคโตซานที่แยก

ไดจากแกนหมึก ความเขมขน 5 10 20 40 และ 60 ppm สภาวะการเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิ 25+2 องศาเซลเซียส 

ความสวางของแสง 2000 ลักซ ใหแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน เปนเวลา 3 เดือน พบวา ในอาหารแข็งที่มีความเขมขน

ของไคโตซานทางการคาที่ระดับ 5 20 40 และ 60 ppm หรือไคโตซานจากแกนหมึกความเขมขน 10 ppm ชวย

สงเสริมการเติบโตดานนํ้าหนักสด เม่ือเทียบกับชุดควบคุมที่ไมเติมไคโตซาน และความเขมขนของไคโตซานจาก

แกนหมึก 5-40 ppm สงเสริมจํานวนราก สําหรับดานความสูง จํานวนใบ จํานวนหนอ เม่ือไดรับไคโตซานทาง

การคาใหผลใกลเคียงกัน  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึก สวนการเล้ียง

ในอาหารเหลวไคโตซานที่ระดับความเขมขนต่ําใหการเจริญเติบโตดี 

 

ABSTRACT 

Dendrobium formosum seedlings were cultured on solid and liquid VW (Vacin and 

Went, 1949) media supplemented with commercial chitosan or chitosan from cuttlebone at 

various concentrations (5, 10, 20, 40 and 60 ppm). The cultures were incubated at 25+2 oC under 

cool white-fluorescent light at 2000 lux for 16 hours and maintained for 3 months. The results 

showed that VW solid medium supplemented with 5, 20, 40 and 60 ppm of commercial 

chitosan or 10 ppm of chitosan from cuttlebone could enhance growth on a fresh weight basis 

compared to the control without chitosan. Chitosan from cuttlebone at concentrations of 5-40 

ppm promoted the number of roots. The shoot length, number of leaves and number of shoots 
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of the seedling treated with commercial chitosan were not significantly different from those 

treated with chitosan from cuttlebone. Culture in liquid medium supplemented with low 

concentration of chitosan enhanced seedling growth. 

 

คําสําคัญ: ไคโตซาน  กลวยไมเอ้ืองเงินหลวง  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
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บทนํา 

 กล วย ไม เ อ้ื อ ง เ งิ นหลวง  (Dendrobium 

formosum Roxb.) จัดเปนกลวยไมปาท่ีมีความ

สวยงามและหายาก มีใบรูปรีแกมขอบขนาน ชอดอก

แบบกระจะออกที่ปลายก่ิง มี 2-5 ดอก ดอกกวาง 5-6 

เซนติเมตร สีขาว กลีบเล้ียงรูปหอก ปลายกลีบแหลม 

กลีบดอกรูปไขกวาง ปลายกลีบมน กลีบปากรูปไต โคน

กลีบถึงกลางกลีบสีเหลืองปลายกลีบหยักเวา ดอกมี

กล่ินหอม ออกดอกชวงเดือนกันยายนถึงพฤษภาคม 

แหลงที่พบในประเทศไทย ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน 

นาน พิษณุโลก เลย และสงขลา (สลิลและนฤมล , 

2545) ปจจุบันกลวยไมเปนท่ีตองการของตลาด 

เน่ืองจากมีสีสันสวยงาม จึงไดมีการลักลอบนํากลวยไม

ออกมาขาย ดังน้ันปริมาณกลวยไมในปาในธรรมชาติจึง

มีแนวโนมลดลงซ่ึงอาจสูญพันธุ ไดมีการนําเทคนิคการ

เพาะเ ล้ียงเ น้ือเยื่อพื ชมาใช เพิ่มปริมาณกลวยไม

นอกเหนือจากการขยายพันธุตามธรรมชาต ิ

จากการศึ กษาที่ ผ านมา  พบว า  มี ก า ร

ขยายพันธุกลวยไมสกุลตาง ๆ เชน ในสกุลหวาย 

(Zhao et al., 2007; Jala and Balla., 2011) และมี

การเติมสารเติมแตง เชน นํ้ามะพราว กลวย มันฝรั่ง ลง

ไปในอาหารเพื่อใหพืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้น (Arditti 

and Emst, 1993) นอกจากน้ีมีรายงานการใชไคโต

ซานในการกระตุนการพัฒนาของเน้ือเยื่อกลวยไมที่

เพาะเล้ียงในหลอดทดลองใน Dendrobium Eiskul, 

D. bigibbum var. compactum, D. formosum 

และ Phalaennopsis cornucervi (Breda) Blume 

& Rchb.f (Limpanavech et al., 2003; Nge et al., 

2006; Pornpienpakdee et al., 2010; Kananont 

et al. 2010; Prasertsongskun and Chaipakdee, 

2011) ซ่ึงไคโตซาน คือ อนุพันธของไคตินที่กําจัดหมูอะ

ซีติลของนํ้าตาล N-acetyl-D-glucosamine ตั้งแตรอย

ละ 50 ขึ้นไป  ไคโตซานนํามาใชอยางกวางขวาง

ทางดาน ตาง ๆ เพราะไคโตซานไมเปนพิษตอมนุษย 

(Dutta et al., 2004) ดังน้ันจึงศึกษาผลของไคโตซาน

ระดับ ที่ เหมาะสมที่ มีผลตอการเจริญเติบโตของ

กลวยไมเอ้ืองเงินหลวงเพื่อการขยายพันธุใหไดจํานวน

มากตอไป 

 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

การเตรียมตัวอยางพืช 

 นําตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวงที่ไดจากการ 

เพาะเมล็ดบนอาหารสูตร VW (Vacin and Went, 

1949) อายุ 10 เดือน มาวางเล้ียงบนอาหาร VW ใหม

เปนเวลา 1 เดือน เพื่อปรับสภาพของตนกลากลวยไม

เอ้ืองเงินหลวง กอนเริ่มดําเนินการทดลอง 

ผลของไคโตซานตอการเจริญเติบโตของตนกลา 

กลวยไมเอื้องเงินหลวงในอาหารแข็ง 

 นําตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวงที่ปรับสภาพ 

แลวเปนเวลา 1 เดือน ที่มีขนาดเทา ๆ กัน โดยมีความ

สูงประมาณ 5 มิลลิเมตร มาเพาะเล้ียงบนอาหารแข็ง

สูตร VW ที่ไมเติมไคโตซาน เพื่อใชเปนชุดควบคุม 
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(control) และที่เติมไคโตซานทางการคา (2-Amino-2-

deoxy-(1-4)-β-D-glucopyranan) จากบริษัท Fluka 

และไคโตซานที่เตรียมจากแกนหมึกที่ไดจากการเตรียม 

โดยจิรศักดิ์ (2550) ซ่ึงมีรอยละการกําจัดหมูอะซีติล 

เทากับ 56 ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ดังน้ี 5 10 20 

40 และ 60 ppm วางเล้ียงบนช้ันวางเล้ียงที่มีความ

สวางของแสง 2000 ลักซ เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน 

อุณหภูมิ 25+2 องศาเซลเซียส สังเกตและบันทึกผล

การเจริญเติบโตหลังวางเล้ียงเปนเวลา 3 เดือน โดยวัด

ความสูงของตน (มิลลิเมตร/ตน) ช่ังนํ้าหนักสด (กรัม/

ตน) นับจํานวนใบ (ใบ/ตน) จํานวนราก (ราก/ตน) 

จํานวนหนอ (หนอ/ตน ) และสังเกตลักษณะทาง

กายภาพโดยใช 20 ตัวอยางตอการทดลอง 

ผลของไคโตซานตอการเจริญเติบโตของตนกลา

กลวยไมเอื้องเงินหลวงในอาหารเหลว 

 นําตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวงที่ปรับสภาพ

แลวเปนเวลา 1 เดือน ท่ีมีขนาดเทา ๆ กัน โดยมี

นํ้าหนัก 0.2 กรัม ใสลงไปในอาหารเหลว VW ที่ไมเติม

ไคโตซาน เพื่อใชเปนชุดควบคุม (control) และที่เติม

ไคโตซานจากบริษัท Fluka และจากแกนหมึกที่ไดจาก

การเตรียมโดยจิรศักดิ์ (2550) ที่ระดับความเขมขน 

ตาง ๆ ดังน้ี 5 10 20 40 และ 60 ppm นําไปวางเล้ียง

บนเครื่องเขยาความเร็ว 110 รอบตอนาที ในหองวาง

เล้ียงที่มีความสวางของแสง 2000 ลักซ เปนเวลา 16 

ช่ัวโมงตอวัน อุณหภูมิ 25+2 องศาเซลเซียส สังเกต

และบันทึกผลการเจริญเติบโต โดยการช่ังนํ้าหนักสด 

(กรัม) ทําการทดลอง 3 ซํ้าตอการทดลอง 

การวิเคราะหขอมูล 

 วา งแ ผ นก าร ท ดล อง แ บบ สุ ม ส มบู ร ณ 

(completely randomized design; CRD) และ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใช Duncan’s 

multiple range test (DMRT) 
 

ผลการวิจัย 

ผลของไคโตซานตอการเจริญเติบโตของตนกลา 

กลวยไมเอื้องเงินหลวงในอาหารแข็ง 

 จากการนําตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวง มา 

เพาะเล้ียงบนอาหารแข็ง โดยใชไคโตซานจากบริษัท 

Fluka และไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึก ที่ระดับ

ความเขมขน 5 10 20 40 และ 60 ppm และที่ไมเติม

ไคโตซานในอาหารสูตร VW เปนเวลา 3 เดือน พบวา 

การเติมไคโตซานที่ระดับความเขมขน ตาง ๆ มีผลตอ

การเจริญเติบโต ดานความสูง นํ้าหนักสด จํานวนใบ 

จํานวนราก และจํานวนหนอ (ตารางที่ 1) โดยนํ้าหนัก

สดของกลวยไมเอ้ืองเงินหลวงที่เล้ียงบนอาหาร VW ที่

เติมไคโตซานจากบริษัท Fluka ที่ระดับ 5 20 40 และ 

60 ppm และที่เติมไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึก 10 

ppm ใหนํ้าหนักสดสูงเม่ือเทียบกับชุดควบคุมที่ไมเติม

ไคโตซาน และความเขมขนของไคโตซานจากแกนหมึก 

5-40 ppm สงเสริมการเกิดราก ซ่ึงนํ้าหนักสดและ

จํานวนรากใหผลตางจากชุด ควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิสวนความสูง จํานวนใบ และจํานวนหนอของ

ตนกลาที่เพาะเล้ียงบนอาหารที่เติมไคโตซานจากบริษัท 

Fluka ที่ระดับ 5-60 ppm มีคาสูงกวาชุดควบคุมแตไม

แตกตางทางสถิติ และความสูง จํานวนใบ จํานวนหนอ

บนอาหารที่เติมไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึก ระดับ 

5 10 40 ppm ตอบสนองสูงกวาชุดควบคุม ยกเวนที่

ระดับ 20 และ 60 ppm ทําใหจํานวนใบและจํานวน

หนอมีแนวโนมที่ต่ํากวาชุดควบคุม ลักษณะของตนกลา

ที่เล้ียงบนอาหารที่เติมไคโตซานจากบริษัท Fluka และ

ไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึก ใบมีสีเขียวออน ขนาด

เล็ก (รูปที่ 1 และ 2) 

ผลของไคโตซานตอการเจริญเติบโตของตนกลา 

กลวยไมเอื้องเงินหลวงในอาหารเหลว 

 เม่ือนําตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวง มาเพาะ 

เล้ียงในอาหารเหลว โดยใชไคโตซานจากบริษัท Fluka 
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และที่แยกไดจากแกนหมึก ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ 

เปนเวลา 1 เดือน (รูปที่ 3) จะเห็นไดวาไคโตซานที่แยก

ไดจากแกนหมึกที่ระดับความ เขมขน 5 ppm ให

นํ้าหนักสดเฉล่ียมากที่สุด คือ 0.65 กรัม สวนที่ระดับ

ความเขมขน 10 20 40 และ 60 ppm มีนํ้าหนักสด

เฉล่ีย 0.63 0.53 0.51 และ 0.56 กรัม ตามลําดับ และ

ไคโตซานจากบริษัท Fluka ที่ระดับ 5 10 20 40 และ 

60 ppm  ใหนํ้าหนักสดเฉล่ียต่ํากวาเม่ือใชไคโตซานที่

แยกไดจากแกนหมึกทุกระดับความเขมขน 

 

ตารางท่ี 1  การเจริญเติบโตของตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวงเม่ือเพาะเล้ียงบนอาหารวุน โดยใชไคโตซานจาก

บริษัท Fluka และไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึกที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ในสูตรอาหาร VW เปน

เวลา 3 เดือน 

สูตรอาหาร VW ที่เติมไคโตซาน 

(ppm) 

ความสูง 

(มม./ตน) 

น้ําหนักสด 

(กรัม/ตน) 

จํานวนใบ 

(ใบ/ตน) 

จํานวนราก 

(ราก/ตน) 

จํานวนหนอ 

(หนอ/ตน) 

ชุดควบคุม 8.03 0.07cd 1.75 1.25c 0.88 

Fluka 5 12.04 0.13ab 2.25 3.75b 1.13 

Fluka 10 11.10 0.10abcd 4.25 3.25b 1.13 

Fluka 20 10.19 0.12ab 4.00 3.75b 1.38 

Fluka 40 11.22 0.14a 3.88 5.63ab 1.75 

Fluka 60 9.96 0.14a 4.50 7.25a 1.25 

แกนหมึก 5 8.98 0.07d 2.75 4.38b 1.25 

แกนหมึก 10 10.64 0.13ab 2.63 4.00b 1.13 

แกนหมึก 20 8.31 0.08cd 1.50 4.63b 0.38 

แกนหมึก 40 10.99 0.12abc 3.38 4.88b 1.00 

แกนหมึก 60 8.22 0.08bcd 1.25 3.13bc 0.75 

F-test ns ** ns ** ns 

%CV 20.64 26.47 56.49 36.19 67.93 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต,ิ ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ, ** หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) 
 

 
รูปท่ี 1 ลักษณะของตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวง วางเล้ียงบนอาหารสูตร VW ที่เติมไคโตซานจากบริษัท Fluka 

ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 3 เดือน 
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รูปท่ี 2 ลักษณะของตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวง วางเล้ียงบนอาหารสูตร VW ที่เติมไคโตซานที่แยกไดจากแกน

หมึกที่ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 3 เดือน 
 

 
รูปท่ี 3 การเจริญเติบโตของตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวงที่เพาะเล้ียงในอาหารเหลว VW ที่เติมไคโตซานจาก

บริษัท Fluka และไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึก ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ เปนระยะเวลา 1 เดือน 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ไคโตซานทุกระดับความเขมขนสามารถเพิ่ม 

การเจริญเติบโตของตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวงได 

เ น่ืองจากไคโตซานมีสมบัติ ในการออกฤท ธ์ิเปน

ตัวกระตุน (elicitor) ตอพืช ทําใหสามารถกระตุน

ระบบปองกันหรือชวยเสริมสรางระบบภูมิตานทานใน

พืช โดยกระตุนยีนสรางภูมิคุมกันตอการเกิดโรคในพืช 

ได แก  ARnase β-glucanase phytoalexines 

lingnins และยีนบางยีนท่ีเก่ียวของกับเมแทบอลิซึม

ของพืช ไคโตซานจึงชวยใหพืชเจริญเติบโตและมีการ

พัฒนารวมทั้งตานทานตอโรคพืช (สุวลี, 2543; Dzung, 

2006) เน่ืองจากไคโตซาน คือ ไคตินในรูปที่มีปริมาณ

หมูอะซีติลต่ําที่เกิดจากปฏิกิริยาการกําจัดหมูอะซีติล 

(deacetylation) ของไคตินดวยดางเขมขน ทําให

โครงสรางทางเคมีของไคตินเปล่ียนไป  โดยห มู 

อะซีตามิโด (-NHCOCH3) เปล่ียนเปนหมูอะมิโน (-NH2) 

ที่คารบอนตําแหนงที่ 2 ดังน้ัน ไคโตซาน คือ พอลิเมอร

ของ D-glucosamine (2-amino-2-deoxy-glucose) 

และไคโตซานเปนพอลิอิเล็กโตรไลทประเภทบวก 

(cationic polyelectrolyte) เน่ืองจากในสารละลาย
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กรดอะมิโนในสายโซโมเลกุลจะรับโปรตอน แลวอยูใน

รูป –NH3
+  conformation ของไคโตซาน โมเลกุลใน

สารละลายสามารถไปจับกับกลุมประจุลบบน ผนังเซลล

ของแบคทีเรียมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบ โตของ

จุลินทรียได (Hirano, 1999) Kleangkeo  et al. 

(2003) ไดศึกษาพบวาการใชสารไคโตซานที่ระดับความ 

เขมขน 0 2.5 5 10 20 และ 40 ppm สามารถกระตุน

ใหตนกลวยไมงอกราก เกิดใบใหม และกระตุนการ

เจริญเติบโตทางดานความกวางและ ความยาวของใบ

จากการเล้ียงตนกลากลวยไมเอ้ือง เงินหลวงน้ีในอาหาร

แข็งโดยใชความเขมขนของ ไคโตซานจากบริษัท Fluka 

และไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึกท่ีระดับตาง ๆ ชวย

สงเสริมการเจริญเติบโต ของตนกลากลวยไมเอ้ืองเงิน

หลวงไดดีเม่ือเทียบกับชุดควบคุม และไคโตซานจาก

บริษัท Fluka ใหผลดีกวาไคโตซานจากแกนหมึก 

โดยเฉพาะดานนํ้าหนักสดและจํานวนราก แตไมมีผลตอ

การเติบโตในดานความสูง จํานวนใบ และจํานวนหนอ 

ดังน้ันจะเห็นไดวาไคโตซานจากบริษัท Fluka สามารถ

สงเสริมการเจริญเติบโตไดดีกวาอยางไรก็ตามไม 

สามารถเปรียบเทียบในระดับความเขมขนของสาร 

บริสุทธ์ิที่เทากันแตทําใหทราบวาไคโตซานที่แยกไดจาก

แกนห มึก มีป ร ะ สิ ท ธิภ า พ  สา มาร ถช วย ให พื ช

เจริญเติบโตไดดีเชนเดียวกับไคโตซานมาตรฐานที่ผลิต

จากบริษัท เม่ือนําตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวงมาวาง

เล้ียงในอาหารเหลวสูตร VW ที่เติมไคโตซานจากบริษัท 

Fluka และไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึก พบวา 

อาหารเหลวสูตร VW ที่ เติมไคโตซานที่ระดับความ

เขมขนต่ํา ๆ สามารถชวยสงเสริมการเจริญเติบโตไดดี

เชนเดียวกัน ซ่ึง Pornpienpakdee et al. (2006) 

ศึกษาการเล้ียง protocorm-like bodies ของกลวยไม

สกุลหวาย ‘เอียสกุล’ ในอาหารเหลวสูตร VW ดัดแปร

ที่เติมไคโตซานที่ความเขมขน 10 20 40 80 และ 160 

ppm  พบวาไคโตซานความเขมขนที่เหมาะสม คือ 10 

และ 20 ppm สวนที่ความเขมขน 160 ppm มีผลทํา

ใหเน้ือเยื่อซีดขาวและเซลลตาย สวนที่ความเขมขน 80 

ppm มีผลการยับยั้งการเติบโตของ protocorm-like 

bodies เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมใหไคโตซาน 

Nge et al. (2006) รายงานการใชไคโตซานที่เตรียมได

จากกุงและเห็ดราที่ ขนาดและความเขมขนตางกันมีผล

ตอการเจริญเติบโต ของกลวยไม D. phalaenopsis 

ในอาหารแข็งและอาหารเหลว พบวาการเจริญของ

ช้ินสวนเน้ือเยื่อเจริญ ไปเปน protocorm-like bodies 

ในอาหารเหลวที่มีไคโตซานโอลิโกเมอรอยูจะกระตุนให

เพิ่มขึ้นเปน 15 เทา และความเขมขนที่เหมาะสมคือ 

15 มิลลิกรัม/ลิตร โอลิโกเมอรจากเปลือกกุงขนาด 1 

กิโลดาลตัน มีผลดีกวาเล็กนอยเม่ือเทียบกับไคโตซาน

จากเปลือกกุง ขนาด 10 กิโลดาลตัน และมีผลเปนส่ี

เทาเม่ือเทียบกับไคโตซานจากเปลือกกุงขนาด 100 กิโล

ดาลตัน สวนไคโตซานจากเห็ดรามีผลดีกวาเม่ือเทียบ

กับโอลิโกเมอรจากเปลือกกุงขนาด 1 กิโลดาลตัน 

นอกจากน้ีมีการนําไคโตซานมาใชกับการเพาะเล้ียงโพร

โ ท ค อ ร ม ข อ ง  ก ล ว ย ไ ม เ อ้ื อ ง เ ข า ก ว า ง อ อ น 

(Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & 

Rchb.f.) โดยเพาะเล้ียงในอาหารเหลวสูตร VW ที่เติม

ไคโตซานที่เตรียมไดจากแกนหมึกความเขมขน 5 10 

15 20 และ 25 มิลลิกรัม/ลิตร เปนเวลา 4 สัปดาห 

พบวา ไคโตซานทุกระดับความเขมขนกระตุนการเพิ่ม

ปริมาณของโพรโทคอรมเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม

ที่ ไม มีการเติม ไคโตซาน  เ ม่ือ นําโพร โทคอรมมา

เพาะเล้ียงใน อาหารแข็ง พบวา ไคโตซานกระตุนการ

เจริญเติบโตของโพรโทคอรมไดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (Prasertsongskun and Chaipakdee, 2011) 

จะเห็นไดวาการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชในสภาพอาหาร 

เหลว ชวยสงเสริมการเติบโตของโพรโทคอรมไดดีกวา

ในสภาพอาหารแข็ง เปนเพราะในสภาพอาหารเหลว 

เน้ือเยื่อพืชสามารถสัมผัสกับอาหารไดดีกวาอาหารแข็ง 
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จึงมีการนําสารอาหารไปใชไดดี ทําใหการเติบโตดีกวา 

(Mbiyu et al., 2012) Bookerd et al. (1996) 

รายงานวาโครงสรางของไคโตซานมีไนโตรเจนเปนองค 

ประกอบ จึงสามารถปลดปลอยออกมาเพื่อใหพืชใช 

ทั้งน้ีความเขมขนของไคโตซานตองเหมาะสมหากมาก 

หรือนอยไปสงผลใหเกิดปริมาณไนโตรเจนท่ีไมพอดีกับ

ที่พืชนําไปใชได ทําใหมีผลตอการเจริญเติบโต ดังน้ัน

การเติมไคโตซานลงไปในอาหารแข็งและอาหาร เหลว

จึงสงผลใหการพัฒนาของกลวยไมเอ้ืองเงินหลวงมีการ

เจริญเติบโตดีกวาเม่ือเทียบกับที่ไมเติมไคโตซาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวง เม่ือเล้ียงบน 

แข็งอาหารที่เติมไคโตซานทางการคา ความเขมขน 5 

20 40 และ 60 ppm สงเสริมการเติบโตดานนํ้าหนัก 

สด สําหรับไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึกความเขมขน 

10 ppm ชวยสงเสริมการเติบโตดานนํ้าหนักสด เม่ือ

เทียบกับที่ไมมีการเติมไคโตซาน สําหรับการเติบโตของ

รากไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึก ความเขมขน 5-40 

ppm สงเสริมจํานวนราก สวนดานความสูง จํานวนใบ 

และจํานวนหนอ เม่ือไดรับไคโตซานทางการคาใหผล

ใกลเคียงและไมแตกตางทางสถิตกัิบ ไคโตซานที่แยกได

จากแกนหมึกและท่ีไมไดรับไคโตซาน ดังน้ันไคโตซาน

ไมมีผลตอการเติบโตในดานความสูง จํานวนใบ และ

จํานวนหนอ เม่ือนําตนกลากลวยไมเอ้ืองเงินหลวงเล้ียง

ในอาหารเหลวที่เติมไคโตซานที่แยกไดจากแกนหมึกทุก

ระดับความเขมขน จะใหนํ้าหนักสดเฉล่ียสูงกวาการใช

ไคโตซานทางการคา อยางไรก็ตาม การนําไคโตซานมา

ประยุกตใชในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชตองคํานึงถึง

รอยละของการกําจัดหมูอะซีติล ขนาดโมเลกุลของไคโต

ซานและปริมาณที่เหมาะสมในการใชเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ

พืช 
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