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Abstract
There are several factors involved in banana tissue culture including plant nutrients, 

types and concentrations of plant growth regulator. This study aimed to investigate the 
effect of coconut water and benzyladenine (BA) levels on shoot induction of Musa (AAB 
group) “Namwa Mali-Ong” under aseptic conditions. Explants of the banana were cultured 
on Semi-solid Murashige and Skoog (MS) media with the addition of 30 g/l sugar and 
8 g/l agar. The pH was adjusted to 5.7. The experimental design was 2x4 factorial design 
in CRD with 4 replications, factors including percentage of coconut water (0 and 20%) 
and of BA concentrations (0, 3, 4 and 5 mg/l). Data were collected over a 12 week period. 
The results showed that coconut water had no effect on shoot induction of the bananas. 
BA concentrations made a significant difference in the number of shoots induced compared 
to 0 mg/l BA. Interaction effects were found between coconut water and BA. A combination 
of 0% coconut water and 4 mg/l BA showed the highest level of shoot induction at 3.5 
and 5.0 shoots in week 11 and 12, respectively.
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บทคัดยอ
ในการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกลวย มีปจจัยที่เก่ียวของหลายประการ อาทิเชน สารอาหาร ชนิด และ

ความเขมขนของสารควบคมุการเจรญิเติบโต การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาอทิธพิลของนํา้มะพราว 
และ benzyladenine (BA) ตอการชักนําใหเกิดหนอกลวยนํ้าวาพันธุมะลิอองในสภาพปลอดเชื้อ ทําโดย
การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนกลวยนํ้าวาพันธุมะลิอองบนอาหารกึ่งแข็งสังเคราะหสูตร Murashige and Skoog 
(MS) ที่เติมนํ้าตาล 30 ก./ล. ผงวุน 8 ก./ล. ปรับ pH ที่ 5.7 เติมนํ้ามะพราว 0 และ 20% รวมกับ BA 
ที่ความเขมขน 0, 3, 4 และ 5 มก./ล. เปนเวลา 12 สัปดาห วางแผนการทดลองแบบ 2×4 factorial in 
CRD, 4 ซํ้า ผลการทดลองพบวา การเติมนํ้ามะพราวไมไดชวยสงเสริมการชักนําใหเกิดหนอกลวยในการ
ทดลองนี้ ในสวนของความเขมขนของ BA พบวาการเติม BA ในอาหารสังเคราะหชวยชักนําใหเกิด
หนอกลวย ซึ่งแตกตางทางสถิติกับการไมเติม BA ในทุกสัปดาหที่ทําการเก็บขอมูล งานทดลองน้ี
พบปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลของนํ้ามะพราวและ BA ที่มีตอการใหหนอกลวยในสัปดาหที่ 11 และ 12 
โดยพบวาในอาหารท่ีไมมกีารเติมนํา้มะพราว รวมกับการเติม BA ทีค่วามเขมขน 4 มก./ล. ใหจาํนวนหนอ
สูงที่สุดเทากับ 3.5 และ 5.0 หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ
คําสําคัญ: กลวย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต นํ้ามะพราว

คํานํา
กลวยเปนพืชในสกุล Musa วงศ Musaceae 

พันธุ กลวยที่เกษตรกรนิยมปลูกในประเทศไทย 
ไดแก กลวยน้ําวา กลวยไข กลวยหอม กลวยหักมุก 
และกลวยเล็บมือนาง สําหรับกลวยน้ําวา (Musa 
sapientum Linn.) (ABB group) เปนกลวย
ลูกผสมที่พัฒนามาจากกลวยปากับกลวยตานี 
มถีิน่กาํเนดิแถบเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต บรโิภคกนั
แพรหลาย ปลูกงาย รสชาตดิ ีเมือ่ผลกลวยนํา้วาสกุ 
สีของเปลือก เน้ือไสกลาง และรสชาติแตกตางกัน
ออกไป (นิดาพร และคณะ, 2016) ประเทศไทย
สงออกกลวยหอมและกลวยไขไปจาํหนายตางประเทศ
ปละกวา 35,000 ตัน ทํารายไดไมตํ่ากวาปละ 350 
ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 มพีืน้ทีใ่หผลผลิตเฉพาะกลวย
เศรษฐกิจคือ กลวยนํ้าวา กลวยหอม และกลวยไข 
รวมแลวประมาณ 1 ลานไร (กรมสงเสรมิการเกษตร, 
2559) และผลิตกลวยเพ่ือบริโภคภายในประเทศ 

นอกจากนีย้งัมกีารนาํผลผลติไปแปรรปูจาํหนายทัง้
ในและตางประเทศ กลวยน้ําวาพนัธุมะลิออง (ABB 
group) มีคุณสมบัติเดนกวากลวยนํ้าวาพันธุอื่นๆ 
ไดแก ผลอวน เปลือกผลบาง มีกลิ่นหอม รสหวาน 
เนื้อเนียนนุม ไสขาว ไมมีเมล็ด เมื่อนําไปแปรรูป
เปนกลวยตากจะไดกลวยตากสีนํ้าตาลคลายกลวย
อบนํา้ผึง้ ทาํใหนารบัประทาน เปนทีน่ยิมของผูบรโิภค
ทั่วไป (อรพิน, 2559) โดยปกติเกษตรกรจะปลูก
กลวยโดยใชหนอ แตเปนวิธีการท่ีตองใชเวลานาน
ในการขยายพันธุ ไดหนอนอย ตองใชตนแมพันธุ
จํานวนมาก ตนที่ปลูกเติบโตไมสมํ่าเสมอและไม
สามารถเก็บผลผลิตไดพรอมกัน ในปจจุบันความ
ตองการผลผลิตกลวยมีมากข้ึน ทั้งตลาดภายใน
ประเทศและตลาดสงออก โดยเฉพาะตลาดสงออก 
ตองผลิตใหไดปรมิาณสม่ําเสมอตามท่ีผูซือ้ตองการ 
จึงตองใชตนพันธุที่เจริญเติบโตสมํ่าเสมอ สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตไดปริมาณมากๆ ในเวลาเดียวกัน 
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จึงจําเปนตองใชตนพันธุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ซึ่งมีการเจริญเติบโตสม่ําเสมอและเก็บผลผลิตได
พรอมกัน ตนกลวยจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
ยังเปนตนพันธุที่สะอาด ปราศจากโรคและแมลง 
เหมาะกับสถานการณปจจุบันที่สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวนทําใหโรคและแมลงศัตรรูะบาดรุนแรงข้ึน 
นอกจากนั้น ตนพันธุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ยงัเปนตนพนัธุทีม่ลีกัษณะเหมอืนตนแมทกุประการ
อีกดวย

มรีายงานเร่ืองเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
กลวยตอเนื่องมาเปนเวลานาน แตเทคนิคในการ
เตรยีมสตูรอาหารเพาะเลีย้งกม็คีวามแตกตางกนัไป
ตามประเภทของกลวย โดยช้ินสวนท่ีเพาะเลี้ยงมี
การตอบสนองตอการเตมิสารควบคมุการเจรญิเตบิโต
ที่แตกตางกันออกไป อาทิ พัชนันท และพจมาลย 
(2557) รายงานวาการเพาะเล้ียงกลวยชาง (AAB 
group) ไดผลดีบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม 
thidiazuron (TDZ) ความเขมขน 0.1 และ 0.5 
มก./ล. และ benzyladenine (BA) ความเขมขน 
5 มก./ล. ทั้งน้ี หนอกลวยชางที่วางเลี้ยงบนอาหาร
เติม TDZ ความเขมขน 0.1 มก./ล. สงเสริมการ
สรางจํานวนหนอและจํานวนใบไดสูงที่สุด สวน 
อรณุ ี(2557) รายงานการขยายพันธุกลวยหิน (ABB 
group) ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหาร
สงัเคราะหสตูร MS ทีเ่ตมิ BA ผงถาน และนํา้มะพราว 
พบวา การเพาะเลี้ยงกลวยหินบนอาหารที่เติม BA 
ความเขมขน 5 มก./ล. ใหอตัราการเกิดยอดรวมสูง
ทีส่ดุ การเตมิผงถานในอาหารไมไดชวยเพิม่จาํนวน
ยอด สวนการเติมนํ้ามะพราวที่ความเขมขน 15% 
ทาํใหเกดิยอดรวมไดสงูสดุ ซึง่แตกตางจากรายงาน
ของ ราฮีมา และสะมะแอ (2554) ที่ศึกษาการเพิ่ม
จํานวนกลวยหินโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ
พบวา การเติม BA ทีค่วามเขมขน 8 มก./ล. ในอาหาร

สูตร MS ทําใหยอดออนของกลวยหินพัฒนาไป
เปนยอดไดมากท่ีสุด ในขณะท่ีการเพาะเล้ียง
กลวยหอมทอง รังสิมา และคณะ (2560) แนะนํา
ใหเติมทั้ง BA และ naphthaleneacetic acid 
(NAA) ในอาหารสังเคราะห MS แมแตกลวยชนิด
เดยีวกนัแตตางสายพนัธุกย็งัมกีารตอบสนองตอสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเติมในอาหารสังเคราะห
ไดแตกตางกัน ดงัเชนรายงานผลการศกึษาเรือ่งการ
เตมินํา้มะพราวและสาร BA ในอาหารสังเคราะห MS 
ตอการชกันาํหนอของกลวยเลบ็มอืนาง 4 สายพนัธุ 
ของ วัชรินทร และนุจรินทร (2559) ที่พบวา กลวย
เล็บมือนางสายพันธุ #01 เมื่อเพาะบนอาหารสูตร 
MS ทีเ่ตมินํา้มะพราว 15% รวมกบั BA ความเขมขน 
2.5 มก./ล. สามารถชักนําใหเกิดยอดสูงที่สุด แต
สําหรับกลวยเล็บมือนางสายพันธุ #05, #06 และ 
#07 ตอบสนองตอ BA ที่ความเขมขน 0.25, 0.5 
และ 0.5 มก./ล. รวมกับการเติมนํ้ามะพราวที่ 0% 
ตามลําดับ ในรายงานของ Prabhuling et al. 
(2017) เรือ่งการเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่กลวยของอนิเดยี
พันธุ Rajapuri Bale (AAB group) กลาววา การ
เพิ่มจํานวนยอดออนของกลวยเกิดข้ึนไดดีที่สุดใน
อาหารเพาะเล้ียงสตูร MS ทีเ่ตมิ 6-benzylamino-
purine (BAP) ความเขมขน 2.0 มก./ล. รวมกับ 
NAA ความเขมขน 0.25 มก./ล. และในรายงานของ 
Gitonga et al. (2010) ก็แนะนําใหใชอาหารสูตร 
MS รวมกับ BAP ที่ความเขมขน 6 มก./ล. ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยพันธุ Muunju ซึ่งเปนพันธุ
กลวยที่ปลูกในประเทศเคนยา

จะเห็นไดวาสารอาหาร ตลอดจนชนิดและ
ความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่
เหมาะสมกบัการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่กลวยแตละชนดิ
จะมคีวามแตกตางกนัออกไป ขึน้อยูกบัหลายปจจยั 
ทั้งประเภทของกลวยและพันธุกลวย การศึกษาใน
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ครัง้นีจ้งึมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาผลของนํา้มะพราว
และ BA ความเขมขนตางๆ ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการ
ชกันาํและเพ่ิมปริมาณหนอของเน้ือเยือ่กลวยนํา้วา
มะลิออง 

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมชิ้นสวนพืชและอาหารเพาะเลี้ยง

นําหนอใบแคบของกลวยนํ้าวาพันธุมะลิออง
ที่มีความสูง 50-80 ซม. มาลางทําความสะอาด 
ตัดรากและใบแหงออก ลอกกาบใบใหเหลือขนาด 
3×3×3 ซม. ลางผิวนอกดวยน้ํายาลางจาน จุม
หนอกลวยในเอทิลแอลกอฮอล 70% เปนเวลา 
1 นาท ีแลวนําไปฟอกฆาเชือ้ในสารละลายคลอร็อกซ
ที่ความเขมขน 10% หยด Tween 20 จํานวน 
2 หยด เขยาเปนเวลา 20 นาท ีจากนัน้ยายหนอกลวย
มาฟอกฆาเชือ้ในสารละลายคลอรอ็กซทีค่วามเขมขน 
5% หยด Tween 20 จาํนวน 2 หยด เขยาเปนเวลา 
10 นาท ีลางออกดวยนํา้กลัน่นึง่ฆาเชือ้ 3 ครัง้ ครัง้ละ 
5 นาที ตดัแตงหนอกลวยใหมขีนาด 1 ซม. แบงออก
เปน 4 ชิ้นตามยาวโดยไมมีการแกะเอาปลายยอด
ออก นําชิ้นสวนแตละชิ้นลงเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็ง
สตูร MS ทีเ่ตมิน้ําตาล 30 ก./ล. ผงวุน 8 ก./ล. ปรบั 
pH ที ่5.7 นาํอาหารท่ีเตรยีมไปนึง่ฆาเชือ้ดวยหมอนึง่
ความดนัไอนํา้ที ่15 ปอนดตอตารางน้ิว นาน 15 นาที 
เลี้ยงในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 + 2 °C ใหแสง
นาน 16 ชม./วัน ที่ความเขมแสง 3,000 ลักซ 
ทําการเปลี่ยนอาหารใหหนอกลวยนํ้าวาใหมทุก 
4 สัปดาห

การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 2×4 factorial in 

CRD ประกอบไปดวย 8 ทรีตเมนต ทรีตเมนตละ 
4 ซํ้า ซํ้าละ 2 ขวด ขวดละ 1 ชิ้น กําหนดใหปจจัย 

A คือ เปอรเซ็นตความเขมขนของนํ้ามะพราว 0 
และ 20% ปจจยั B คอืความเขมขนของ BA ทีร่ะดบั 
0, 3, 4 และ 5 มก./ล. เก็บขอมูลจํานวนหนอที่เกิด
ขึน้ตัง้แตสปัดาหที ่8-12 หลงัยายชิน้สวน วเิคราะห
ขอมูลตามแผนการทดลอง 2×4 factorial in CRD 
เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของทรตีเมนตโดยวธิ ีDuncan’s 
Multiple Range Test (DMRT)

ผลการทดลองและวิจารณผล
การเติมนํ้ามะพราวในสูตรอาหารไมมีผลตอ

จํานวนหนอกลวยนํ้าวาในสัปดาหที่ 8 และ 9 แต
การเติมนํ้ามะพราว 0% ในอาหารสังเคราะหสูตร 
MS ทาํใหจาํนวนหนอของกลวยน้ําวาสงูกวาอาหาร
ที่เติมนํ้ามะพราว 20% ในสัปดาหที่ 10-12 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยอาหารที่เติมนํ้ามะพราว 
0% ใหจํานวนหนอเทากับ 1.53, 2.06 และ 2.78 
หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ ในขณะที่จํานวนหนอ
ทีพ่บในอาหารทีเ่ตมินํา้มะพราว 20% เทากบั 1.03, 
1.19 และ 1.22 หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ (Table 
1) ซึง่แตกตางจากการศึกษาของ นดิาพร และคณะ 
(2016) ที่รายงานการเพาะเลี้ยงช้ินสวนปลายยอด
ของกลวยนํ้าวามะลิอองดวยการเพาะเลี้ยงบน
อาหารสตูร MS ทีเ่ตมิ BA ความเขมขน 0-7 มก./ล. 
NAA ความเขมขน 0 และ 1 มก./ล. และนํา้มะพราว
ความเขมขน 0 และ 15% รวมท้ังหมด 15 สตูร พบวา 
อาหารสูตร MS ที่เติมแตนํ้ามะพราว 15% เทานั้น
ที่สามารถชักนําใหเกิดยอดไดสูงสุด มีจํานวนยอด
เฉลี่ยเทากับ 2 ยอด/ชิ้นสวน ในรายงานของ 
Muangkaewngam (2014, อางถึงใน นดิาพร และ
คณะ, 2016) ก็พบวาการเติมนํ้ามะพราว 15% ใน
อาหารเพาะเล้ียงรวมกับการเติม BA เขมขน 5 มก./ล. 
สงผลใหเกิดยอดรวมของการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือจาก
ชิน้สวนปลายยอดของกลวยหนิเพิม่ขึน้ 58.94% ซึง่
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สอดคลองกับรายงานของ Kaewsompong et al. 
(1992, อางถงึใน นดิาพร และคณะ, 2016) ทีพ่บวา
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกลวยไขบนอาหารสูตร MS 
ซึ่งมีนํ้ามะพราว 15% และ BA เขมขน 5 มก./ล. 
สามารถชักนําใหเกิดตน 3.33 ตน/เนื้อเย่ือ โดย
อธิบายวา เนื่องจากในน้ํามะพราวมีองคประกอบ
ของกรดอะมโิน กรดนวิคลีอคิ วติามนิ นํา้ตาล และ
นํ้าตาลแอลกอฮอล รวมถึงฮอรโมนพืชในกลุ ม
ไซโตไคนิน แตในงานทดลองน้ี การเติมนํ้ามะพราว 
20% ลงไปในอาหาร อาจเขมขนมากเกินไปทําให
ชิน้สวนพชืตอบสนองในลกัษณะทีแ่ตกตางจากงาน
ทดลองอื่นซึ่งเติมนํ้ามะพราว 15%

การเติม BA ในทุกสูตรอาหารมีผลทําให
จํานวนหนอกลวยน้ําวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติ ิแตการเตมิ BA ทีค่วามเขมขนแตกตางกนัไมมี
ผลตอจํานวนหนอกลวยน้ําวาแตอยางใดตั้งแต
สัปดาหที่ 8-12 (Table 1) ในงานทดลองนี้ พบ
ปฏิสัมพันธระหวางการเติมนํ้ามะพราวและ BA ใน
สัปดาหที่ 11 และ 12 โดยพบวาในอาหารท่ีไมเติม
นํ้ามะพราว BA ที่ความเขมขน 4 มก./ล. ใหจํานวน
หนอสูงทีส่ดุเทากบั 3.5 และ 5.0 หนอ/ชิน้สวน ตาม
ลําดับ และหนอกลวยมีสภาพแข็งแรง (Figure 1) 
การเพิ่มความเขมขนของ BA เปน 5 มก./ล. ทําให
จํานวนหนอกลวยน้ําวาลดลงเทากับ 1.88 และ 
2.75 หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ ในขณะท่ีการเติม
นํ้ามะพราวในอาหาร 20% ใหจํานวนหนอสูงสุด
เทากับ 1.75 หนอ/ชิ้นสวน เมื่อเติม BA ที่ความ
เขมขน 3 มก./ล. ในสัปดาหที่ 11 แตก็ไมแตกตาง

จากการเติม BA ที่ความเขมขน 4 และ 5 มก./ล. 
(1.38 และ 1.63 หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ) สวนใน
สัปดาหที่ 12 พบวาการเติม BA ที่ความเขมขน 3 
และ 5 มก./ล. ใหจํานวนหนอที่เทากัน คือ 1.75 
หนอ/ชิ้นสวน แตก็ไมมีความแตกตางทางสถิติกับ
การเติม BA ที่ความเขมขน 4 มก./ล. (1.38 หนอ/
ชิ้นสวน) (Table 1)

การตอบสนองของช้ินสวนกลวยนํ้าวาตอ
ความเขมขนของ BA ทีเ่ตมิในอาหารสังเคราะห MS 
ที่ดีที่สุดในการทดลองนี้เทากับ 4 มก./ล. แตกตาง
จากคําแนะนําของกรมสงเสริมการเกษตร (2559) 
ที่แนะนําใหเติม BA ที่ความเขมขน 5 มก./ล. ใน
อาหารสงัเคราะห MS ซึง่เปนคาํแนะนาํรวมสาํหรบั
กลวยท่ัวๆ ไป และความเขมขนของ BA ที ่4 มก./ล. 
ก็นาจะเปนความเขมขนท่ีชวยลดโอกาสเกิดการ
กลายพันธุเนื่องจากช้ินสวนพืชสัมผัสกับสารเคมี
เปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะสาร BA (เบญจมาศ, 
2534 อางถึงใน นิพิจ และ พีระศักดิ์, 2551)

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตจากการเกิดหนอ
ของชิน้สวนทีเ่พาะเลีย้งทีม่กีารแบงช้ินสวนออกเปน 
4 สวนทางยาวจากหนอท่ีตัดแตงใหเหลือขนาด 
1 ซม. ซึ่งเปนไปไดวาช้ินสวนบางช้ินสวนอาจไมมี
ตาขางติดไปดวยจึงไมเกิดเปนตน หรือบางชิ้นสวน
อาจผาไมผาน apical shoot จึงทําใหชิ้นสวนที่ได
บางช้ินสวนมี apical shoot หรือตาขางเพียง
อยางเดียว จึงทําใหการชักนําใหเกิดตนมีความ
แตกตางกัน (Figure 1)
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Table 1  Number of banana shoots observed after 12 weeks of cultivation on semi-solid 
MS medium added with coconut water and/or BA at various concentrations

Treatment
Number of shoots per explant

Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12

Coconut water (%)

0
20

1.00
0.80

1.13
0.88

1.53
1.03

a
b

2.06
1.19

a
b

2.78
1.22

a
b

F-test ns ns ** ** **

BA (mg/l)

0
3
4
5

0.00
1.25
1.25
1.13

b
a
a
a

0.00
1.44
1.38
1.19

b
a
a
a

0.00
1.88
1.81
1.44

b
a
a
a

0.00
2.31
2.44
1.75

b
a
a
a

0.00
2.56
3.19
2.25

b
ab
a
a

F-test ** ** ** ** **

Coconut water x BA

0+0
0+3
0+4
0+5
20+0
20+3
20+4
20+5

0.00
1.38
1.50
1.13
0.00
1.13
1.00
1.13

0.00
1.63
1.75
1.13
0.00
1.25
1.00
1.25

0.00
2.25
2.38
1.50
0.00
1.50
1.25
1.38

0.00
2.88
3.50
1.88
0.00
1.75
1.38
1.63

d
ab
a
bc
d
c
c
c

0.00
3.38
5.00
2.75
0.00
1.75
1.38
1.75

d
b
a
bc
d
bc
cd
bc

F-test ns ns ns * **

CV (%) 17.76 19.43 20.74 26.94 26.90

ns = Not significant difference, *, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 
0.01, respectively (Data were transformed using (x+1) for analysis) 
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Figure 1  The banana shoots observed after 12 weeks of cultivation on semi-solid MS 
medium added with coconut water and/or BA at various concentrations

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาอิทธิพลของน้ํามะพราว 2 ระดับ 

(0 และ 20%) รวมกับการเติมสาร BA 4 ระดับ (0, 
3, 4 และ 5 มก./ล.) ที่มีผลตอการเกิดหนอของ
กลวยนํ้าวามะลิอองในสภาพปลอดเชื้อ พบวาการ
เติมนํ้ามะพราวในอาหารสังเคราะห MS ไมไดชวย
สงเสริมการเกดิหนอของกลวยนํา้วามะลอิอง ในสวน
ของความเขมขนของ BA พบวา ความเขมขน

ของ BA ทั้ง 3 ระดับท่ีใชใหจํานวนหนอที่ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ในการทดลองน้ีพบปฏิกิริยา
สัมพันธระหวางอิทธิพลของการเติมนํ้ามะพราว
รวมกับ BA ในอาหารสังเคราะห MS โดยพบวาการ
เติม BA ที่ความเขมขน 4 มก./ล. เพียงอยางเดียว 
โดยไมมกีารเตมินํา้มะพราวจะใหจาํนวนหนอกลวย
นํ้าวามะลิอองสูงที่สุดเทากับ 5 หนอ/ชิ้นสวน 
หลังจากเพาะเล้ียงนาน 12 สัปดาห
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