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การผลิตตนกลาฝรั่ง ‘แปนสีทอง’ รวมกับการปลกูเชื้อเห็ดตับเตา (Boletus colossus Heim.)  
ในสภาพปลอดเชื้อ 
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บทคัดยอ 
ศึกษาวิธีการผลิตตนกลาฝร่ัง ‘แปนสีทอง’ รวมกับการปลูกเชื้อเห็ดตับเตาในสภาพปลอดเชื้อ แบงเปน     

3 การทดลองคือ การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการฟอกฆาเชื้อเมล็ดฝรั่งดวยสารละลายคลอรอกซ 3 ความเขมขน:       

10 15 และ 20% ตรวจสอบการปนเปอน เปอรเซ็นตความงอก เปนเวลา 58 วัน พบวา การใชคลอรอกซทุก    

ความเขมขนไมพบการปนเปอน และเมล็ดฝรั่งมีเปอรเซ็นตความงอก 60-67% การทดลองที่ 2 แบงเปน 2        

การทดลองยอย คือ การทดลองที่ 2.1 และ 2.2 ศึกษา BA 5 ความเขมขน: 0 (ชุดควบคุม)  1  2  3 และ 4 มก./ล. 

ตอการแตกยอด และ NAA 4 ความเขมขน: 0 (ชุดควบคุม)  0.1  0.15 และ 0.2 มก./ล. ตอการออกรากของ        

ตนกลาฝร่ัง บันทึกการแตกยอดและความยาวยอด อายุ 60 วัน การออกรากและความยาวราก อายุ 28 วัน พบวา 

BA ความเขมขนสูงขึ้นกระตุนการแตกยอดไดดี ในขณะที่ความยาวยอดลดลง นอกจากนี้ยังพบวาสวนยอดที่เล้ียง

บนอาหาร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. และชุดควบคุม มีจํานวนยอดและความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.2 ยอด/

ชิ้นสวนพืช และ 3.84 ซม. ตามลําดับ และการใช NAA ทุกความเขมขนมีจํานวนรากไมแตกตางกันทางสถิติ        

แต NAA ความเขมขนสูงขึ้นใหความยาวรากลดลง การทดลองที่ 3 ศึกษาลักษณะและสีของรากตนกลาฝร่ัง

ภายหลังการปลูกเชื้อเห็ดตับเตาในสภาพปลอดเชื้อเปนเวลา 60 วัน พบวารากตนกลาฝร่ังดังกลาวมีขนาดสั้น      

สีน้ําตาลเขม และแตกแขนงแบบ monopodial-pinnate  

คําสําคัญ : การผลิต  ฝร่ัง  ‘แปนสีทอง’  เห็ดตับเตา  

 

ABSTRACT 
In vitro production of guava ‘Paen Seethong’ with bolete culture was divided to 3 experiments. 

The first experiment was to study a surface sterilization of guava seeds with Clorox® 3 concentrated: 10, 
15 and 20%. The contamination and the germination percentage were checked once a week for 28 
days. The results indicated that the contamination did not show in all Clorox  concentration applications, 
and the germination percentage of those seeds was 60-67%. The second experiment was divided to 2 
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sub-experiment; BA and NAA concentration. They were consisted 0 (control), 1, 2, 3 and 4 mg/L. for 
and 0 (control), 0.1, 0.15 and 0.2 mg/L, respectively on shooting and rooting of guava. Shoot 
numbers, shoot length, and root numbers, root length were recorded for 60 and 28 days, respectively. 
It was found that the higher BA concentration applied, the better shooting stimulated, whereas the shoot 
length decreased. Moreover, the shoot parts cultured on MS medium supplemented with BA 4 mg/L, 
and the control gave the average maximum in shoot numbers and length of 4.2 shoot/explant, and 3.84 
cm, respectively. Additionally, there was no significantly different in root numbers. The increased NAA 
concentration reduced the root length. The third experiment was to determine the appearance and color 
of guava seedling root after inoculation with bolete culture in vitro for 60 days. It was found that those 
seedling roots were short, dark brown color, and the branching pattern was monopodial-pinnate. 

Key Words : production, guava ‘Paen Seethong’, bolete mushroom 
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คํานํา 
ฝร่ังเปนไมผลที่ใหผลผลิตตลอดทั้งปและไมมีปญหาดานการตลาด ปจจุบันการแพรระบาดของไสเดือน

ฝอยรากปม Meloidogyne incognita เพิ่มขึ้น ฝร่ังพันธุ ‘แปนสีทอง’ ซึ่งเปนพันธุการคาหลักมีความออนแอตอโรคราก

ปมดังกลาว สงผลใหผลผลิตลดลง จากรายงานที่ผานมาพบวาเห็ดตับเตาซึ่งเปนราเอ็คโตไมคอรไรซา 

(ectomycorrhiza) ชวยเพิ่มการดูดน้ํา แรธาตุอาหาร และปองกันการเกิดโรคที่รากตนพืชได (อุทัยวรรณ, 2537) 

ดังนั้นรากตนไมจึงควรมีราดังกลาวอาศัยอยู ซึ่งการปลูกเชื้อเห็ดใหกับกลาไมสามารถทําไดหลายวิธี เชน การเพาะ

เชื้อดวยเบสิดิโอสปอรและดอกเห็ด (basidiospore and sporocarp inoculum) และการใสหัวเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ 

(spawn) แตวิธีดังกลาวมีขอจํากัดคือ ตองใชเชื้อเห็ดปริมาณมาก ใชเวลานานเพื่อใหเชื้อเห็ดเจริญเขาอยูอาศัย   

ในราก รวมทั้งตรวจสอบการอยูรวมกันระหวางรากับรากพืชไดคอนขางยาก ดังนั้นวิธีการปลูกเชื้อเห็ดตับเตา         

ในสภาพปลอดเชื้อรวมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฝร่ังจึงเปนวิธีที่นาสนใจ ซึ่งขั้นตอนในการเตรียมชิ้นสวนฝรั่ง     

ใหบริสุทธิ์ปราศจากการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย การชักนําใหเกิดยอดและรากบนอาหารวิทยาศาสตรที่เติม  

สารควบคุมการเจริญเติบโตนั้น Loh and Rao (1989) พบวาการแชเมล็ดฝรั่ง ‘Vietnamese Pear’ ในแอลกอฮอล 

95% นาน 3 นาที และฟอกฆาเชื้อดวยสารละลายคลอรอกซความเขมขน 20% โดยปริมาตร นาน 15 นาที ไมพบ

การปนเปอน และตนกลาที่งอกมีลักษณะเหมาะสมในการชักนําใหเกิดยอดตอไป สวน Papadatou et al. (1990) 

ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฝร่ังบนอาหารสูตร OM (olive medium) ที่เติม BA ความเขมขน 1  2 และ 4 มก./ล. 

พบวา BA ความเขมขน 2 มก./ล. กระตุนการแตกยอดไดดี โดยมีจํานวนยอดและความยาวยอดเฉลี่ยเทากับ 10.3 

ยอด/ชิ้นสวนพืช และ 2.3 ซม. ตามลําดับ เมื่อยายยอดดังกลาวลงบนอาหาร OM ที่เติม NAA และ IBA ชนิดละ 2 

ความเขมขนคือ 0.5 และ 1.0 มก./ล. พบวา NAA ความเขมขน 0.5 มก./ล. ชักนําใหตนฝรั่งเกิดรากมากที่สุด โดย

มีจํานวนรากเฉลี่ยเทากับ 8.8 ราก/ชิ้นสวนพืช แตเนื่องจากยังไมมีรายงานเกี่ยวกับวิธีการปลูกเชื้อเห็ดตับเตา

ใหกับกลาไมในสภาพปลอดเชื้อ ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการ

เจริญของตนกลาฝร่ังและเชื้อเห็ดตับเตาในสภาพปลอดเชื้อ โดยคาดวาวิธีการนี้จะสามารถลดปริมาณการใชเชื้อ
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เห็ด ชวยสงเสริมใหเสนใยของราเจริญสัมผัสและเขาอยูอาศัยในรากของตนกลาไดดี ตรวจสอบการอยูรวมกัน

ระหวางเชื้อรากับรากพืชไดงาย โดยสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงรากและสีของราก ตลอดจนสามารถผลิตตน

กลาฝร่ังที่มีเชื้อเห็ดตับเตาไดจํานวนมาก รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชกับไมผลชนิดอื่นตอไป  

  

อุปกรณและวิธีการ 
ศึกษาวิธีการผลิตตนกลาฝร่ัง ‘แปนสีทอง’ รวมกับการปลูกเชื้อเห็ดตับเตาในสภาพปลอดเชื้อ โดยแบงเปน 

3 การทดลอง แตละการทดลอง วางแผนแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) ดังนี้ 

การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการฟอกฆาเชื้อเมล็ดฝรั่ง ‘แปนสีทอง’ 

การเตรียมเมล็ดฝรั่ง 

รวบรวมผลฝรั่งสุก ‘แปนสีทอง’ อายุ 180 วัน หลังดอกบาน จากตนในสภาพธรรมชาติ ณ แปลงปรับปรุง

พันธุฝร่ัง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ลางทําความสะอาดเมล็ดดวย

น้ํายาลางจาน น้ําประปาไหลผานตลอด 30 นาที และแชเมล็ดฝรั่งในแอลกอฮอล 70% นาน 2-3 วินาที (ศิวพงศ, 

2546) ผ่ึงเมล็ดใหแหง สําหรับนําไปศึกษาตอไป 

การฟอกฆาเชื้อ  

ตัดเปลือกหุมเมล็ดฝรั่งบริเวณไฮลัม (hilum) และแบงเมล็ดฝรั่ง เปน 3 สวน ๆ ละ 30 เมล็ด (ซ้ํา) แชใน

แอลกอฮอล 70% นาน 1 นาที ฟอกฆาเชื้อดวยสารละลายคลอรอกซ 3 ความเขมขน (ทรีทเมนต) คือ 10  15 และ 

20% โดยปริมาตร เปนเวลา 10 นาที ลางดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 3 คร้ัง ๆ ละ 5 นาที ซับน้ําสวนเกินดวยกระดาษ

ซับอบฆาเชื้อ วางเมล็ดฝรั่งขางตนบนอาหาร water agar ในจานเลี้ยงเชื้อ ขนาด 20 X 90 มม. ทรีทเมนตละ 3 

จาน ๆ ละ 10 เมล็ด วางจานบนชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนเวลา 30 วัน บันทึกเปอรเซ็นตการปนเปอน จากนั้นยาย

เมล็ดฝร่ังลงเลี้ยงในขวดอาหาร MS (Murashige and Skoog’s medium) Murashige and Skoog (1962) 

ปริมาตร 10 มล./ขวด ทรีทเมนตละ 6 ขวด ๆ ละ 5 เมล็ด และวางขวดอาหารบนชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีความ

เขมแสง 10.6 μmol/m-2s-1 (500 ลักซ) 16 ชั่วโมง/วัน อุณหภูมิหองเฉล่ีย 27±1°C บันทึกเปอรเซ็นตความงอก     

ทุก 7 วัน เปนเวลา 28 วัน 

การทดลองที่ 2 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการขยายพันธุฝรั่ง ‘แปนสีทอง’ ในสภาพปลอดเชื้อ  

แบงเปน 2 การทดลองยอย ดังนี้ 

การทดลองยอยที่ 2.1 ศึกษาความเขมขนของ BA (benzyladenine) ตอการเพิ่มยอด  

จัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล (factorial arrangement) โดยปจจัยที่ 1 ชิ้นสวนพืช คือสวนยอดและขอ 

ปจจัยที่ 2 ระดับความเขมขนของ BA 5 ความเขมขนคือ 0 (ชุดควบคุม)  1  2  3  และ 4 มก./ล. ตัดและยายสวน

ยอดและขอฝร่ังดังกลาว ที่มีลักษณะสมบูรณแข็งแรง (จากการทดลองที่ 1) อายุ 60 วัน ยาว 2 ซม. ลงเลี้ยงใน

ขวดอาหารสูตร MS ที่เติม BA 5 ความเขมขน ๆ ละ 5 ขวด ๆ ละ 2 ยอด วางขวดอาหารบนชั้นที่มีความเขมแสง

และอุณหภูมิเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 บันทึกจํานวนยอดและความยาวยอด เมื่ออายุ 60 วัน 

การยืดยอดฝรั่ง โดยตัดและยายยอดฝรั่งดังกลาว ลงเลี้ยงในขวดอาหารสูตร MS และวางขวดอาหารบน

ชั้นที่มีความเขมแสงและอุณหภูมิเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 เปนเวลา 30 วัน 
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การทดลองยอยที่ 2.2 ศึกษาความเขมขนของ NAA (α-naphthaleneacetic acid) ตอการเกิดราก 

ตัดและยายยอดฝรั่งดังกลาว ภายหลังการยืดยอด ยาว 2 ซม. ลงเลี้ยงในขวดอาหารสูตร ½ MS (half 

strength Murashige and Skoog’s medium) ที่เติม NAA 4 ความเขมขนคือ 0 (ชุดควบคุม)  0.1  0.15 และ 0.2 

มก./ล. ความเขมขนละ 5 ขวด ๆ ละ 1 ยอด วางขวดอาหารบนชั้นที่มีความเขมแสงและอุณหภูมิเชนเดียวกับ       

การทดลองที่ 1 บันทึกจํานวนรากและความยาวราก ทุก 7 วัน เปนเวลา 28 วัน  
 
การทดลองที่ 3 การปลูกเชื้อเห็ดตับเตาใหกับกลาฝรั่ง ‘แปนสีทอง’ ในสภาพปลอดเชื้อ 

การเตรียมเชื้อเห็ดตับเตา 

ยายเชื้อเห็ดตับเตาบริสุทธิ์ลงเลี้ยงบนอาหารวุน PDA (potato dextrose agar) ในจานเลี้ยงเชื้อ (petri 

dish) ขนาด 15 X 90 มม. ปริมาตร 20 มล./จาน ดวยเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) เพื่อเพิ่มปริมาณ

เสนใยเห็ดบริสุทธิ์ บมที่อุณหภูมิหองเฉลี่ย 27±1˚C นาน 30 วัน ตัดเสนใยบริเวณรอบนอกโคโลนีพรอมทั้งอาหาร

วุนออกเปนชิ้นกลม ๆ (agar block) ดวยอุปกรณเจาะจุกคอรก (cork borer) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มม. 

สําหรับใชในการทดลองตอไป 

การปลูกเชื้อเห็ดตับเตา 

ยายชิ้นเชื้อเห็ดดังกลาวขางตนลงกึ่งกลางขวดอาหารสูตร ½ MS ดัดแปลงโดยเติมน้ําตมมันฝรั่ง (200 

กรัม/ลิตร) ปริมาตร 100 มล. พรอมกับตัดและยายยอดฝรั่งที่ผานการยืดยอด ยาว 2 ซม. ลงเลี้ยงในขวดอาหาร

ดังกลาว จํานวน 10 ขวด ๆ ละ 2 ยอด/ขวด วางขวดอาหารบนชั้นที่มีความเขมแสงและอุณหภูมิเชนเดียวกับ    

การทดลองที่ 1 ตรวจสอบลักษณะและสีของราก เมื่ออายุ 60 วัน 
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการฟอกฆาเชือ้เมล็ดฝรั่ง ‘แปนสีทอง’ 

จากการตรวจสอบการปนเปอนของเมล็ดฝรั่งที่ผานการฟอกฆาเชื้อดวยสารละลายคลอรอกซ 3 ความ

เขมขน หลังจากยายเมล็ดวางบนอาหาร water agar เปนเวลา 30 วัน พบวาไมพบการปนเปอน และเมื่อวิเคราะห

เปอรเซ็นตความงอกของตนกลาฝร่ังจากเมล็ดที่ผานการฟอกฆาเชื้อดวยสารละลายคลอรอกซความเขมขนตาง ๆ 

หลังจากยายเมล็ดลงเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เปนเวลา 28 วัน พบวา เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดฝรั่งดังกลาว

ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีเปอรเซ็นตความงอกคอนขางต่ําเพียง 60-67% (Table 1) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

ทดลองนี้เก็บผลฝร่ังในระยะผลนิ่ม แตยังไมนิ่มเละ ซึ่งการเก็บผลฝร่ังในระยะดังกลาวอาจเปนระยะที่เอ็มบริโอ

พัฒนายังไมสมบูรณจึงสงผลใหเปอรเซ็นตความงอกต่ํา  
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Table 1  Contamination percentage of guava seeds ‘Paen Seethong’ after surface sterilization with various 

clorox concentrations for 30 days, and germination percentage after culturing on MS medium for 

28 days 

Clorox concentration (%) Contamination percentage (%) Germination percentage (%) 

10 0 60 

15 0 67 

20 0 67 

F-test  ns 

%CV     23.1 
ns Means are not significantly different 

 

การทดลองที่ 2 ศึกษาสูตรอาหารทีเ่หมาะสมตอการขยายพันธุฝรั่ง ‘แปนสีทอง’ ในสภาพปลอดเชื้อ 
การทดลองยอยที่ 2.1 ศึกษาความเขมขนของ BA (benzyladenine) ตอการเพิ่มยอด  

เมื่อพิจารณาชิ้นสวนพืชเพียงปจจัยเดียวตอจํานวนยอดและความยาวยอด พบวาชิ้นสวนของพืช (ยอด

หรือขอ) ไมมีผลตอการเพิ่มยอดและความยาวยอด และเมื่อพิจารณาความเขมขนของ BA เพียงปจจัยเดียว 

พบวา BA ความเขมขนสูงขึ้นมีแนวโนมทําใหจํานวนยอดจากสวนยอดและขอเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แตความยาวยอดลดลง (Table 2)  

เมื่อพิจารณาปจจัยรวมระหวางชิ้นสวนพืชกับความเขมขนของ BA ตอจํานวนยอดและความยาวยอด 

พบวาสวนยอดที่เล้ียงบนอาหารสูตร MS เติม BA ความเขมขน 4 มก./ล. มีจํานวนยอดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.2 

ยอด/ชิ้นสวนพืช ในขณะที่สวนยอดหรือขอ ที่ไดรับ BA ความเขมขน 2-3 มก./ล. มีจํานวนยอดเฉลี่ยไมแตกตาง

กันเทากับ 2.1 ยอด/ชิ้นสวนพืช ซึ่งแตกตางจากการทดลองของ Papadatou et al. (1990) พบวาการเติม BA 

ความเขมขน 2 มก./ล. ในอาหารสูตร OM กระตุนการแตกยอดไดดี โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 10.3 

ยอด/ชิ้นสวนพืช ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชนิดของสูตรอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงและพันธุฝร่ังที่ใชในการทดลอง            

ไมเหมือนกัน จึงมีผลทําใหตอบสนองตอ BA แตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวา อาหารสูตร MS ไมเติม BA         

(ชุดควบคุม) ทําใหความยาวยอดใหมจากสวนยอดหรือขอมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.82 ซม. รองมาคือการเติม 

BA ความเขมขน 1 มก./ล. (2.48 และ 3.30 ซม. ตามลําดับ) (Table 2) จากการทดลองนี้ยังพบวายอดฝรั่ง

สามารถเจริญยืดยาวไดในอาหารสูตร MS โดยไมตองใชจิบเบอเรลลิน (GA3) สอดคลองกับการทดลองของ 

นาตยา และคณะ (2543) พบวาการเลี้ยงยอดมะขามปอมบนอาหาร MS เปนเวลา 2 สัปดาห ทําใหยอดสามารถ

พัฒนาและยืดยาวไดดี 
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Table 2 Means of shoot numbers and length of guava ‘Paen Seethong’ explants cultured on MS  

 medium supplemented with BA 0, 1, 2, 3, 4 mg/L for 60 days 

Explants BA  Shoot numbers Shoot length 

 (mg/L) (shoots/explant) (cm) 

shoot                  0 (control)             0 e1/           3.84 a1/ 

 1             0 e           2.48 c 

 2             1.80 bc           1.43 de 

 3             2.20 b           1.54 d 

 4             4.20 a           1.43 de 

    

node                0 (control)             1.00 d           3.80 a 

 1             1.40 cd           3.30 b 

 2             2.20 b           1.31 def 

 3             2.20 b           1.16 f 

 4             2.00 bc           0.87 g 

Explants  ns ns 

BA concentration  ** ** 

Explants X BA concentration  ** ** 

%CV            28.21           6.59 
1/ Means within a column followed by the same letter do not differ at P < 0.01, according to  

   Duncan’s new multiple range test. 

ns = not significantly different   

** = significantly different at P < 0.01 

 

การทดลองยอยที่ 2.2 ศึกษาความเขมขนของ NAA (α-naphthaleneacetic acid) ตอการเกิดราก 

จากผลการทดลองพบวาตนกลาฝร่ังที่เล้ียงบนอาหารสูตร ½ MS เติม NAA ทุกความเขมขน อายุ 28 วัน  

มีจํานวนรากไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 1.8–2.6 ราก/ชิ้นสวนพืช แตความเขมขนของ NAA 

เพิ่มขึ้นทําใหความยาวรากลดลง โดยตนกลาที่เล้ียงบนอาหาร ½ MS ไมเติม NAA (ชุดควบคุม) มีความยาวราก

เฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.51 ซม. ในขณะที่การเติม NAA ความเขมขน 0.1-0.2 มก./ล. ตนกลาฝร่ังดังกลาวมีความ

ยาวเฉลี่ยไมแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียอยูในชวง 0.95–1.39 ซม. (Table 3) นอกจากนี้ยังพบวาในอาหารชุด

ควบคุม ตนกลาฝร่ังดังกลาวสามารถออกรากได แตความยาวรากลดลงตามความเขมขนของ NAA ที่เพิ่มขึ้นอาจ

เนื่องมาจากใบและตาที่กําลังเจริญเติบโตสามารถสังเคราะหออกซินไดเพียงพอตอการกระตุนการเกิดราก สวน

การเติม NAA มากขึ้น ทําใหชิ้นสวนพืชไดรับออกซินความเขมขนสูง อาจยับยั้งการเจริญเติบโตของราก (ยุพา 

และคณะ, 2550) 
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Table 3 Means of root numbers  and length of guava ‘Paen Seethong’ explants cultured on ½ MS  

 medium supplemented with NAA 0, 0.1, 0.15, 0.2 mg/L for 28 days 

NAA Roots number Roots length 

(mg/L) (roots/explant) (cm) 

0 (control) 2.4   3.51 a1/ 

0.10 2.6 1.16 b 

0.15 2.2 1.39 b 

0.20 1.8 0.95 b 

F-test ns ** 

%CV 31.43                 41.95 
1/ Means within a column followed by the same letter do not differ at P ≤ 0.01, according to  

   Duncan’s new multiple range test.  

ns = not significantly different    

** = significantly different at P < 0.01 

 
การทดลองที่ 3 การปลูกเชื้อเห็ดตับเตาใหกับกลาฝรั่ง ‘แปนสีทอง’ ในสภาพปลอดเชื้อ 

จาการตรวจสอบลักษณะรากและสีของรากดวยตาเปลา ทั้งชุดควบคุม (ไมปลูกเชื้อเห็ดตับเตา) 

เปรียบเทียบกับชุดที่ไดรับการปลูกเชื้อเห็ดตับเตา พบวาตนกลาฝร่ังที่ผานการปลูกเชื้อเห็ดตับเตา มีลักษณะและสี

ของรากเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ รากแตกแขนงมากขึ้น แบบ monopodial–pinnate รากสั้น ปลายรากกุด ผิวราก

เปล่ียนเปนสีน้ําตาลเขม ทั้งนี้อาจเปนเพราะเชื้อราเอ็คโตไมคอรไรซาผลิตฮอรโมนออกซิน (fungal auxin) ออกมา

กระตุนใหรากแตกแขนงมากขึ้น (อุทัยวรรณ, 2537) ซึ่งแตกตางจากชุดควบคุมที่รากมีขนาดใหญ ไมแตกแขนง 

ผิวรากสีน้ําตาลออน (Figure 1) สอดคลองกับการทดลองของ สาวิตรี (2553) พบวารากตนกลายูคาลิปตัสที่ผาน

การปลูกเชื้อเห็ดตับเตาแตกแขนงแบบ monopodial ผิวรากเรียบ มันวาวนอย มีสีเหลืองปนน้ําตาลเขม 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Guava ‘Paen Seethong’ seedling roots on ½ MS medium for 60 days 

  A: Uninoculated with bolete spawn (control)     

  B: Inoculated with bolete spawn 
 

                 A          B 
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สรุป 
 การใชคลอรอกซทุกความเขมขนไมพบการปนเปอนและเมล็ดฝร่ังมีเปอรเซ็นตความงอก 60-67% 

BA ความเขมขนสูงขึ้นกระตุนการแตกยอดไดดีแตมีผลทําใหความยาวยอดลดลง โดยสวนยอดที่เล้ียง

บนอาหารสูตร MS เติม BA ความเขมขน 4 มก./ล. และชุดควบคุม มีจํานวนยอดและความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 4.2 ยอด/ชิ้นสวนพืช และ 3.84 ซม. ตามลําดับ 

NAA ทุกความเขมขนกระตุนการออกรากไมแตกตางกันทางสถิติ โดย NAA มีผลใหความยาวรากลดลง 

 รากของตนกลาฝร่ังที่ไดรับการปลูกเชื้อเห็ดตับเตาเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม มีขนาดสั้น และแตกแขนง

แบบ monopodial–pinnate  
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