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หน่วยงำนหลักของประเทศเบลเยียมท่ีดูแลเรื่องวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนั่นคือ BELSPO (Belgium Federal 

Science Policy Office) หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์แห่งเบลเยียม ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดูแล

ของรัฐบำลกลำงประเทศเบลเยียม มีหน้ำท่ีช่วยประสำนกำรวิจัยและกำรเพิ่มเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ อีกท้ังยังมี

หน้ำท่ีเตรียมงำน ด ำเนินงำน และประเมินผลนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ และบริหำรควำมร่วมมือของเบลเยียมใน

โครงกำรต่ำง ๆ 

โดยพัธกิจหลักของ BELSPO มีดังนี้ 

• ด ำเนินโครงกำรงำนวิจัยเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้และผ่ำนกำรตรวจสอบ เพื่อน ำส่งให้แก่รัฐบำลกลำง

เบลเยียมน ำไปใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจในประเด็นต่ำง ๆ เช่น กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรจัดกำรกับปัญหำกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พลังงำน สุขภำพ กำรขนส่ง และสังคมสำรสนเทศ 

Credit: belspo.be 
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• ดูแลและจัดกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และพิพิธภัณฑ์ของรัฐบำลกลำงท้ังหมด 10 แห่ง ได้แก่ 

1) สถำบันมรดกทำงวัฒนธรรม (Institute for Cultural Heritage)  

2) สถำบันวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (Institute of Natural Sciences) 

3) สถำบันอวกำศและชั้นบรรยำกำศ (Institute for Space Aeronomy) 

4) สถำบันอุตุนิยมวิทยำ (Meteorological Institute) 

5) พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศำสตร์ (Museums for Art and History) 

6) พิพิธภัณฑ์ภูมิภำคแอฟริกำกลำง (Museum for Central Africa) 

7) พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ (Museums of Fine Arts) 

8) หอดูดำวและท้องฟ้ำจ ำลอง (Observatory and Planetarium) 

9) ห้องสมุดหลวง (Royal Library) 

10) คลังข้อมูลของรัฐ (State Archives) 

Credit: belspo.be 
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• ดูแลและจัดกำรเครือข่ำยกำรวิจัยแห่งชำติของเบลเยียม (Belgian National Research Network, BELNET) 

ซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้แก่มหำวิทยำลัย วิทยำลัย ศูนย์วิจัย และ

องค์กรท่ีให้บริกำรสำธำรณะในเบลเยียม รวมไปถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและสำรสนเทศมำใช้ใน

กำรสังเกตจักรวำล กำรเรียนและประชุมทำงไกล กำรจ ำลองและพยำกรณ์สภำพอำกำศ และกำรศึกษำ

ผลกระทบจำกอุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์ เป็นต้น 

• ดูแลและจัดกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยอวกำศแห่งเบลเยียม (Belgian Federal space policy) 

• BELSPO ยังท ำหน้ำท่ีจัดสรรงบประมำณและให้ทุนในกำรท ำวิจัย ดูแลจัดกำรศูนย์บริกำรข้อมูลเชิงเทคนิคและ

วิทยำศำสตร์ (the Scientific and Technical Information Service, STIS) ซึ่งจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ

ด้ำนกำรวิจัย และดูแลศูนย์ประชุมแห่งชำติของเบลเยียม (National Conference Center) รวมไปถึงกำรกำร

ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประสำนงำนด้ำนนโยบำยวิทยำศำสตร์ กำรจัดท ำตัวชี้วัดของกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรพัฒนำ

ขีดควำมสำมำรถทำงกำรศึกษำในประเทศเบลเยียม 

การวิจัยในสาขาการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

BELSPO ได้จัดตั้งโครงกำรวิทยำศำสำตร์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Science for a Sustainable Development, 

SSD) ซึ่งจะประกอบไปด้วยกำรวิจัยใน 8 สำขำหลักดังนี้ 1) พลังงำน 2) กำรคมนำคมขนส่ง 3) อุตสำหกรรมเกษตร

และอำหำร 4) สุขภำพและสิ่งแวดล้อม 5) สภำพภูมิอำกำศ 6)ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 7) ระบบนิเวศบนบก 

ในชั้นบรรยำกำศ และในทะเล และ 8) กำรวิจัยตำมขวำง 

Credit: belspo.be 
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BELSPO ยังได้จัดตั้งแพลตฟอร์ม “Belgian Polar Platform” ซึ่งเป็นเวบไซต์ท่ีให้ข้อมูลแก่นักวิทยำศำสตร์ นัก

ก ำหนดนโยบำย และประชำชนท่ัวไปในประเด็น 1) ประวัติงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ของเบลเยียมในพื้นท่ีบริเวณขั้วโลก 

2) กฎหมำยและสนธิสัญญำที่ใช้ในกำรควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ ในพื้นที่บริเวณขั้วโลก และกำรมีส่วนร่วมของ

เบลเยียมในกิจกรรมนั้น ๆ 3) กฎข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกิจกรรมในพื้นท่ีบริเวณขั้วโลก และ 4) กำร

เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ กำรตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำร กำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีบริเวณขั้วโลก 

นอกจำกนี้ BELSPO ได้จัดตั้งโครงกำรวิจัยทะเลเหนือ (North Sea research progamme) เพื่อพัฒนำและและ

รวบรวมควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ของเบลเยียมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของทะเลเหนือ และให้กำร

สนับสนุนข้อมูลทำงข้อมูลวิทยำศำสตร์แก่ผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจเพื่อใช้ในกำรจัดท ำนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล

เหนือ 

การวิจัยในสาขาอวกาศ 

BELSPO ได้จัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยอวกำศของรัฐบำลกลำงเบลเยียม (Belgian Federal space 

policy) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมำชิกและท ำงำนกับร่วมกับหน่วยงำนอวกำศยุโรป (European Space Agency, ESA) ท้ัง 

Credit: esa.int 
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ทำงด้ำนกำรจัดโครงกำร กำรท ำงำนวิจัย และจัดหำงบประมำณ นอกจำกนี้ Belgian Federal space policy ยัง

ด ำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบพหุพำคีในด้ำนอวกำศระหว่ำงประเทศเบลเยียมกับประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลก อำทิเช่น 

ฝรั่งเศส อำร์เจนตินำ และรัสเซีย เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก BELSPO ไม่ใช่หน่วยงำนด้ำนอวกำศ จึงไม่ได้

ท ำงำนวิจัยด้ำนอวกำศด้วยตนเอง แต่จะให้ ESA และหน่วยงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้ท ำสัญญำสร้ำงควำมร่วมมือแบบพหุ

พำคี เช่น สถำบัน CNES ของฝรั่งเศส และ สถำบัน CONAE ของอำร์เจนตินำเป็นผู้รับผิดชอบกำรท ำวิจัยด้ำน

อวกำศให้แก่เบลเยียม ภำยใต้กำรประสำนงำนโดย BELSPO 

ในขณะเดียวกัน BELSPO ได้ให้กำรสนับสนุนแก่บริษัทต่ำง ๆ ที่มีควำมต้องกำรที่จะเข้ำร่วมในโครงกำรต่ำง ๆ ของ

บริษัท Airbus ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอำกำศยำนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และยังได้รับควำมไว้วำงใจจำก ESA ให้เป็น

หนึ่งในผู้ดูแลจรวด Ariane 

การวิจัยในสาขาชีววิทยา 

BELSPO  ได้จัดตั้งศูนย์ทรัพยำกรทำงชีววิทยำ (Biological Resource Centre) ซึ่งประกอบไปด้วยสองโครงกำร

ย่อยได้แก ่

1) ศูนย์รวบรวมจุลินทรีย์ของเบลเยียม (Belgian Co-ordinated Collections of Microorganisms, BBCM) ซึ่ง

เป็นศูนย์ท่ีเก็บรักษำทรัพยำกรพันธุกรรมของจุลินทรีย์ของประเทศเบลเยียม โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ข้อมูลและ

บริกำรในด้ำนทรัพยำกรพันธุกรรมและจุลินทรีย์แก่สถำบันกำรศึกษำและอุตสำหกรรมในเบลเยียม โดยคณะท ำงำน

ของ BBCM ถูกแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มท่ีท ำหน้ำท่ีรวบรวมตัวอย่ำงจุลินทรย์ประเภทต่ำง ๆ ภำยใต้กำรประสำนงำน

ของทีมงำนส่วนกลำงจำก BELSPO  

Credit: belspo.be 
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Credit: belspo.be 

• กลุ่มแบคทีเรีย ดูแลโดยมหำวิยำลัย Ghent 
• กลุ่มฟังไจและยีสต์ ดูแลโดยสถำบันวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข ณ กรุงบรัสเซลส์  
• กลุ่มไมโคแบคทีเรีย (Mycobacteria) ดูแลโดยสถำบันเวชศำสตร์เขตร้อน ณ เมือง Antwerp 
• กลุ่มรำวิทยำ (Mycology) ดูแลโดยมหำวิยำลัย Université catholique de Louvain (UCL) 
• กลุ่มพลำสมิด (Plasmid) ดูแลโดยมหำวิยำลัย Ghent 
• กลุ่มไดอะตอม (Diatoms) ดูแลโดยมหำวิยำลัย Ghent 
• กลุ่มสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงิน (Cyanobacteria) ดูแลโดยมหำวิยำลัย Liege 
• กลุ่มประสำนงำน ดูแลโดย BELSPO 

ซึ่งทั้ง 8 กลุ่มจะท ำงำนร่วมกันในภำรกิจต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

• ศึกษำ ค้นคว้ำ รักษำ และแจกจ่ำยทรัพยำกรพันธุกรรมและจุลินทรีย์ 

• กำรระบุและอธิบำยคุณลักษณะของสำรชีวภำพ 

• ท ำควำมเข้ำใจในลักษณะจุลินทรีย์ชนิดต่ำง ๆ และบทบำทของจุลินทรีย์เหล่ำนั้นในระบบนิเวศ 

• ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้ทรัพยำกรทำงชีวภำพ 

2) แพลตฟอร์มด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของเบลเยียม (Belgian Biodiversity Platform) เป็นศูนย์
รวบรวมและสื่อสำรข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์และกำรวิจัยในด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของเบลเยียม โดยให้
สิทธิ์ในกำรเขำถึงฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพชั้นต้น และข้อมูลงำนวิจัยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ท่ีมำ: belspo.be 
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ศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ของเบลเยียม ณ ห้องปฏิบัติการด้านราวิทยาของมหาวิทยาลัยคาทอลิกเลอ

แ ว น  ( Belgium Co-ordinated Collections of Micro Organism / Laboratory of Mycology ,  

University Catholic of Louvain (BCCM/MUCL)  

ศูนย์ BCCM/MUCL เป็น 1 ใน 7 ห้องปฏิบัติกำรใน

เ ค รื อ ข่ ำ ย ขอ ง ก ำ ร ร ว บร วม แ ละ เ ก็ บ รั ก ษ ำ

เชื้อจุลินทรีย์ของประเทศเบลเยียม ซึ่งอยู่ภำยใต้กำร

ดูแลและสนับสนุนงบประมำณโดยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์แห่งเบลเยียม 

(Belgium Federal Science Policy Office, BEL-

SPO) โดยมี  Professor Dr. Stephan Declerck 

เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์   โดย BCCM/MUCL ท ำ

หน้ำ ท่ี เป็นศูนย์ ในกำรเก็บรักษำเชื้อรำเส้นใย 

(filamentous fungi) และยีสต์ ท่ีไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ โดยมีกำรรวบรวมเชื้อรำในธรรมชำติ และท่ีเป็น

ประโยชน์ในทำงอุตสำหกรรม  ศูนย์ BCCM/MUCL ถือเป็นศูนย์เก็บรวบรวมสำยพันธุ์จุลินทรีย์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดเป็น

อันดับ 3 ของโลก (รองจำกศูนย์เก็บรวบรวมสำยพันธุ์จุลินทรีย์ ณ สำธำรณรัฐเช็ก และศูนย์เก็บรวบรวมสำยพันธุ์

จุลินทรีย์ ณ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศสตำมล ำดับ) ปัจจุบันมีเจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดจ ำนวน 35 คน และท ำกำรวิจัยกำร

ใช้ประโยชน์ของฟังใจในพืชพันธุ์ต่ำง ๆ เช่น กล้วย และมันส ำปะหลัง เป็นต้น 

ผลงานเด่น 

โดยผลงำนท่ีมีชื่อเสียงของ BCCM/MUCL คือ กำรค้นพบสำรกริซีโอฟูลวิน (Griseofulvin) จำกเชื้อรำ Penicillium 

griseofulvum ซึ่งสำรนี้มีฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรแบ่งตัวของเชื้อรำ (ออกฤทธิ์ได้เฉพำะเชื้อรำท่ีก ำลังแบ่งตัว) จึงถูก

น ำมำใช้เป็นยำต้ำนเช้ือรำทั้งในมนุษย์และสัตว์ ส ำหรับมนุษย์มักน ำมำใช้รักษำโรคกลำกหรือเชื้อรำท่ีผิวหนังหรือท่ัว 

Credit: belspo.be 
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ตัว เช่น หนังศีรษะ เครำ หนวด และล ำคอ ขำหนีบ เท้ำ เล็บมือเล็บเท้ำ โดยสำรกริซีโอฟูลวินจะยับยั้งกำรแบ่งเซลล์

ของเชื้อรำในระยะท่ีเรียกว่ำเมตำเฟส (Metaphase) อีกท้ังยำนี้ยังเข้ำไปรวมกับเครำติน (Keratin) ท่ีผิวหนังของ

ผู้ป่วย ท ำให้ผิวหนังบริเวณท่ีสัมผัสกับเชื้อรำมีควำมคงทนและต่อต้ำนกำรติดเชื้อรำได้ (สำรกริซีโอฟูลวินจะออกฤทธิ์

ครอบคุลมเชื้อได้แคบมำกและครอบคลุมได้เฉพำะกับเชื้อท่ีก ำลังแบ่งตัวเท่ำนั้น กล่ำวคือ ตัวยำจะยับยั้งได้เฉพำะเชื้อ

ในกลุ่มเดอร์มำโตไฟต์ (Dermatophyte) ท่ีติดเชื้อเฉพำะผิวหนังเท่ำนั้น ยำจะไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อกลุ่มแคนดิดำ 

(Candida spp.) รวมท้ังเชื้อรำอื่น ๆ เช่น Aspergillus spp. และ Cryptococcus neoformans) 

องค์กำรอนำมัยโลกได้จัดให้ยำกริซีโอฟุลวินเป็นยำจ ำเป็นส ำหรับระบบสำธำรณสุขขั้นมูลฐำน คณะกรรมกำรอำหำร

และยำของไทยได้บรรจุยำกริซีโอฟุลวินลงในบัญชียำหลักแห่งชำติ โดยจัดอยู่ในหมวดหมู่ของยำอันตรำย และอยู่ใน

ประเภท Pregnancy Category C (ระดับควำมปลอดภัยในคนท้อง) เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำและใช้ยำให้

ตรงกับวัตถุประสงค์กำรรักษำจึงต้องเป็นไปตำมดุลยพินิจของแพทย์ให้กำรรักษำเท่ำนั้น 

ความเชี่ยวชาญ 

จุลินทรีย์มีบทบำทส ำคัญต่อกำรเกษตรกรรม อำหำร และอำหำรสัตว์ ท้ังคุณและโทษ เนื่องจำกสำมำรถก่อให้เกิด

โรค กำรเน่ำเสีย กำรปนเปื้อน และในขณะเดียวกันรำและยีสต์บำงชนิด ก็เป็นประโยชน์ เช่น กำรเป็นหัวเชื้อของ

กระบวนกำรหมัก จุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย(probiotic) ตลอดจนจุลินทรีย์ท่ีใช้ในกำรปกป้องโรคท่ีเกิด

ขึ้นกับพืช 

โดย BCCM/MUCL มีควำมเชี่ยวชำญในกำรประยุกต์ใช้รำและฟังไจใน 3 ด้ำนหลัก ๆ คือ 
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1) การบ าบัดสารมลพิษด้วยวิธีการทางชีวภาพ (Bioremediation) 

เป็นกำรใช้เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ก ำจัดสำรมลพิษ เช่น กำรใช้รำเพื่อช่วยในกำรดูดซับหรือย่อยสลำยโลหะหนัก

ออกจำกดิน เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท เป็นต้น โดยโลหะหนักท่ีถูกดูดซึมจำกกำรเก็บเกี่ยวชีวมวล จะถูก

น ำไปเผำให้เป็นเถ้ำถ่ำนหรือถูกน ำไปรีไซเคิลส ำหรับใช้ในอุตสำหกรรม  

ตัวอย่ำง: กำรใช้ไมซีเลียม (mycelium) ซึ่งเป็นกลุ่มเส้นใยของรำ มำย่อยสลำยสำรพิษ โดยไมซีเลียมจะหลั่งเอนไซม์

และกรดออกมำภำยนอกเซลล์เพื่อย่อยสลำยลิกนินและเซลลูโลสซึ่งเป็นสองส่วนประกอบหลักในเส้นใยพืช 

สำรประกอบอินทรีย์เหล่ำนี้เป็นสำยโซ่ยำวของคำร์บอนและไฮโดรเจนซึ่งโครงสร้ำงคล้ำยสำรประกอบอินทรีย์ท่ีเป็น

สำรมลพิษอื่น ๆ ดังนั้นจึงสำมำรถย่อยสลำยสำรพิษอื่น ๆ รวมไปถึงดูดซับโลหะหนักมำได้ด้วย 

2) การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุให้แก่ต้นไม้ (Biofertilization) 

BCCM/MUCL มีกำรเก็บรักษำไมคอร์ไรซำ (mycorrhiza) ซึ่งเป็นกำรอยู่ร่วมกันแบบภำวะพึ่งพำกัน (mutualism) 

ระหว่ำงฟังไจ (fungi) และรำกพืช เพื่อใช้เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของแร่ธำตุให้แก่ต้นไม้ โดยท่ีพืชจะได้รับน้ ำและธำตุ 

Credit: waterclimate.wordpress.com 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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Credit: www.spokaneenvironmental.com 

อำหำร เช่น ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนจำกฟังไจ ในขณะท่ีฟังไจได้รับสำรอำหำรท่ีจ ำเป็น เช่น น้ ำตำล กรดอะมิโน

และวิตำมินจำกพืชผ่ำนทำงระบบรำก เส้นใยของฟังไจหรือไฮฟำ (hypha) ท่ีเจริญอยู่ภำยนอกรำก และภำยในรำก

จะช่วยเพิ่มพื้นท่ีผิวในกำรดูดซึมธำตุอำหำรให้แก่พืช จึงท ำให้พืชท่ีมีฟังไจไมคอร์ไรซำ (mycorrhizal fungi) อำศัย

อยู่ท่ีรำกมีอัตรำกำรเจริญเติบโตสูงกว่ำพืชท่ีไม่มีฟังไจไมคอร์ไรซำ รำกของพืชเกือบทุกชนิดมีฟังไจไมคอร์ไรซำอำศัย

อยู่ และมีส่วนช่วยให้พืชรอดชีวิตเมื่อเจริญบนดินท่ีมีสภำพไม่เหมำะสมได้ เช่น ดินท่ีมีควำมเป็นกรดสูง ดินเค็มและ

ดินที่ขำดธำตุอำหำร เป็นต้น 

ไมคอร์ไรซำจะดูดซึมธำตุอำหำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช และช่วยเพ่ิมพื้นท่ีผิวรำกพืชในกำรดูดน้ ำและธำตุอำหำร ช่วย

ให้รำกพืชแตกแขนงมำกขึ้นรวมท้ังเส้นใยของรำท่ีเจริญห่อหุ้มรอบรำกถือเป็นกำรเพิ่มพื้นท่ีผิวในกำรดูดน้ ำและธำตุ

อำหำร  ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและทนแล้งได้ดี อีกท้ังยังช่วยดูดธำตุอำหำรท่ีสลำยตัวยำกหรืออยู่ในรูปท่ีถูกตรึงไว้ใน

ดินส่ งต่อให้กับพืชผ่ำน

ผนังเส้นใยของไมคอร์ไร

ซำสู่ ผนั ง เซลล์ของรำก

พื ช  โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ ธ ำ ตุ

ฟอสฟอรัสซึ่งมักถูกตรึง

โดยกำรรวมตัวกับเหล็ก 

อะลูมินัม แคลเซียม หรือ

แมกนีเซียมท่ีท ำให้ละลำย

น้ ำได้ยำกและไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

Credit: www.pennington.com 
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3) สารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันศัตรูพืช (Bioprotection) 

BCCM/MUCL ศึกษำวิจัยฟังไจไมคอร์ไรซำในกำรช่วยยับย้ังกำรเจริญเติบโตของรำท่ีเป็นสำเหตุของโรคพืช หรือกำร

ใช้รำบูเวเรียในกำรก ำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น เพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี 

นอกจำกนี้ไมคอร์ไรซำสำมำรถช่วยให้พืชทนทำนต่อโรครำกเน่ำหรือโคนเน่ำท่ีมีสำเหตุมำจำกเชื้อรำ  โดยเมื่อไมคอร์

ไรซำเข้ำไปอำศัยอยู่ในรำกพืชก่อนแล้วจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อรำท่ีเป็นสำเหตุโรครำกเน่ำเข้ำสู่รำกพืชได้ ไมคอร์ไร

ซำยังสำมำรถใช้ร่วมกับสำรเคมีทำงกำรเกษตรบำงชนิด ได้แก่ สำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลง   เช่น endrin, chlor-

dane, methyl, parathion, methomyl, carbofuran  เป็นต้น สำรก ำจัดวัชพืช เช่น glyphosate และ fluazi-

fopbutyl เป็นต้น  สำรก ำจัดโรคพืช  เช่น captan, benomyl, maNEBTRIFORINE, MANCOZEB และ zinneb 

เป็นต้น ท ำให้ช่วยลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีได้ 

ตัวอย่าง: กำรใช้รำบูเวเรียเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลำยชนิดท่ีส ำคัญ ๆ เช่น   เพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล  หนอน

ผีเสื้อศัตรูพืชต่ำง ๆ หนอนห่อใบข้ำว  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยไฟ  ไรแดง  แมลงหวี่ขำว  ด้วงงวง

ต่ำง ๆ  เป็นต้น โดยรำบูเวเรียเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติท ำลำยแมลงหรือท ำให้เกิดโรคกับแมลงหลำยชนิด   โดย

ลักษณะของเส้นใยและสปอร์มีสีขำวหรือสีครีมซีด เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 20-27 องศำเซลเซียส ควำมชื้น

สัมพัทธ์ไม่น้อยกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ จัดเป็นเชื้อประเภท  Saprophyte  อำศัยและกินเศษซำกท่ีผุพัง 
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การเก็บรวบรวมเชื้อบริสุทธิ์ของสายพันธุ์จุลนิทรีย์ 

หนึ่งในหน้ำท่ีหลักของ BCCM/MUCL คือ กำรเก็บรวบรวมเชื้อบริสุทธิ์ของสำยพันธุ์จุลินทรีย์ประเภทฟังไจ โดย 

BCCM/MUCL ได้พัฒนำและใช้วิธีกำรเก็บรักษำท่ีหลำกหลำยตำมคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ และเพื่อเพิ่มปริมำณ

ตัวอย่ำงในกำรเก็บรักษำ  

โดยหลังจำกกำรแยกเชื้อบริสุทธิ์ของจุลินทรีย์ได้แล้ว ก่อนท่ีจะน ำไปศึกษำคุณสมบัติด้ำนต่ำง ๆ นั้น ต้องน ำไป

เพำะเล้ียงในอำหำรเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มปริมำณให้มำกพอ และมีกำรเก็บรักษำให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เชื้อเกิดกำรปนเปื้อน

กับเชื้ออื่น ๆ และสำมำรถเก็บไว้ได้นำนโดยไม่สูญพันธุ์หรือกลำยพันธ์ุ หรือสูญเสียคุณสมบัติไป  

จุดประสงค์ของกำรเก็บรักษำเชื้อจุลินทรีย์ คือ กำรรักษำจุลินทรีย์ท่ีเป็นเชื้อบริสุทธิ์ไว้ในสภำพท่ีมีชีวิตอยู่ มี

คุณสมบัติเหมือนเดิม ไม่มีเกิดกำรปนเปื้อนเพื่อ 

• ใช้งำนประจ ำ (working culture) 

• กำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 

• เก็บไว้เพื่อเป็นเชื้ออ้ำงอิง (reference culture) ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของวิธี วิเครำะห์ทดสอบ ควบคุม

คุณภำพทำงจุลชีววิทยำ ซึ่งเป็นส่ิงส ำคัญที่จะเพิ่มควำมเชื่อมั่นในผลกำรทดสอบ 

ซึ่งวิธีกำรเก็บรักษำหลัก ๆ โดย BCCM/MUCL มี 3 วิธีดังนี้ 

Credit: microbesatbu.wordpress.com 
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1) การเก็บรักษาภายใต้พาราฟินเหลว: 

จุลินทรีย์จะถูกเก็บในหลอดเลี้ยงเชื้อภำยใต้พำรำฟินเหลวหรือน้ ำมันแร่ โดย

เริ่มแรกจะเลี้ยงจุลินทรีย์จนกระทั่งเจริญเต็มท่ีแล้วเทพำรำฟินเหลวท่ีฆ่ำเชื้อแล้ว

ทับให้ท่วมเชื้อ โดยให้ระดับพำรำฟินอยู่สูงจำกปลำยวุ้นอำหำรส ำหรับจุลินทรีย์

ครึ่งนิ้ว และน ำไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 14 oC โดยพำรำฟินเหลวจะช่วยจ ำกัดกำร

แลกเปลี่ยนก๊ำซระหว่ำงเชื้อจุลินทรีย์กับอำกำศภำยนอกท ำให้เมแทบอลิซึมของ

จุลินทรีย์ท ำงำนช้ำลงและเจริญเติบโตได้ช้ำลงอีกด้วย  แต่ทว่ำในระยะยำว

ลักษณะทำงพันธุกรรมของเชื้อจุลินทรีย์อำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้กำรเก็บ

ใต้พำรำฟินเหลวเนื่องจำกเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ยังท ำงำนอยู่ แต่วิธีกำรเก็บ

รักษำประเภทนี้ก็ยังมีควำมจ ำเป็นเนื่องจำกจุลินทรีย์บำงชนิดไม่สำมำรถถูกเก็บ 

ณ อุณหภูมิต่ ำมำก ๆ ได้ ปกติเชื้อจุลินทรีย์จะเก็บได้นำน 10 ปี ภำยใต้พำรำฟิน

เหลว จำกนั้นต้องถ่ำยเชื้อไปสู่หลอดอำหำรใหม่ ข้อเสียของกำรรักษำโดยใช้

พำรำฟินเหลว คือ ไม่สะดวกเวลำน ำมำใช้เนื่องจำกมีน้ ำมันเททับ 

2) การเก็บรักษาจุลินทรีย์โดยการแช่แข็งภายใต้สภาวะอุณหภูมิยิ่งยวด (Cryopreservation):  

Cryopreservation เป็นกำรเก็บรักษำ

จุลินทรีย์ ในสภำพเย็นจัด โดยทำง 

BCCM/MUCL ได้เก็บรักษำเชื้อไว้ ณ 

อุณหภู มิ  -130  oC โ ด ย ใ ช้ ไ ด้ กั บ

จุลินทรีย์เกือบทุกชนิด และมีอำยุกำร

เก็บรักษำยำวนำน โดย BCCM/MUCL 

ได้ท ำกำรเก็บรักษำเชื้อโดยวิธี Cryo-

preservation เพื่อให้ เป็น duplica-

tion ของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีถูกเก็บรักษำ

ภำยใต้พำรำฟินเหลว 

หลักกำรของ Cryopreservation คือ กำรท ำให้สำรละลำยภำยในเซลล์เปลี่ยนสถำนะไปเป็นของเหลวหนืด โดยไม่

ผ่ำนขั้นตอนกำรเป็นผลึกน้ ำแข็ง ซึ่งผลึกน้ ำแข็งดังกล่ำวนี้จะมีผลท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อเซลล์ โดยจะใช้สำร Cry-

oprotective agent เป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลึกน้ ำแข็งขึ้นภำยในเซลล์เมื่อท ำกำรลดอุณหภูมิของเซลลต่ ำลง

ไปจนถึงจุดวิกฤต (critical point) คือ -130 oC เซลล์ก็จะกลำยเป็นของแข็งมีลักษณะเหมือนแก้ว วิธีกำรท ำให้เซลล์ 

Credit: ivfgreece.com 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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Credit: cannaconnection.com 

แข็งเป็นแก้วนี้เรียกว่ำ Vitrification โดยก่อนน ำเชื้อจุลินทรีย์ไปแช่แข็งจะมีกำรเพำะเลี้ยงจุลินทรีย์บนอำหำรวุ้นจน

เชื้อเจริญดีแล้วก็ผสมสำร Cryoprotective agent เช่น glycerol หรือ dimethyl sulphoxide ให้เข้ำกันดี แล้ว

ถ่ำยใส่หลอดขนำดเล็กปิดฝำให้แน่น ใส่ในเครื่องลดอุณหภูมิ แล้วน ำไปเก็บในถังบรรจุไนโตรเจนเหลวท่ีอุณหภูมิ -

130 oC วิธีกำรนี้จะเก็บรักษำจุลินทรีย์ได้นำน ซึ่งวิธีกำรนี้สำมำรถเก็บได้นำนถึง 30 ปี อำยุกำรเก็บนำนกว่ำวิธีอื่น 

แต่ข้อเสีย คือ เคร่ืองมือและหลอดเก็บรำคำสูง และใช้พลังงำนสูงในกำรเก็บรักษำ 

3) การเก็บจุลินทรีย์ในรูปแบบไมคอร์ไรซา  

โดยจะถ่ำยเชื้อจุลินทรีย์เข้ำไปในรำกของพืชและน ำพืชไปปลูกท้ังในในห้องปฏิบัติกำร ( in-vitro) และในโรงเรือน

กระจก และจะมีกำรควำมคุมอุณภูมิและกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซเพื่อชะลอเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์  โดย BCCM/

MUCL เป็นสถำนบันท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีควำมเชี่ยวชำญในกำรเก็บรักษำฟังไจในรูปของไมคอร์ไรซำ 

(mycorrhiza) 

เมื่อจุลินทรีย์เจริญเติบโตท่ัวรำกพืช ก็จะแยกน ำรำกพืชออกมำแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน ำไปใส่ในดินให้แก่พืชต้น

อื่น ๆ โดยจุลินทรีย์จะกระตุ้นกำรดูดซึมแร่ธำตุและอำหำรท่ีจ ำเป็นต่อพืช รวมท้ังป้องกันกำรติดเชื้อและกำรเกิดโรค 

โดยเชื้อจุลินทรีย์จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่เข้ำสู่ตัวรำกพืชได้ โดยมีกำรทดลองน ำไมคอร์ไรซำไปใช้ในกำรปลูก

กล้วยเพื่อป้องกันไส้เดือนฝอยซึ่งเป็นศัตรูพืช โดยจุลินทรีย์จะเข้ำไปยับยั้งกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย และใน

ขณะเดียวกันก็จะปลูกพืชอีกชนิดท่ีสำมำรถหลั่งสำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอยได้เช่นกัน เพื่อให้ท ำงำน

ร่วมกับไมคอร์ไรซำในกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรยับยั้งให้ดียิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็สำมำรถลดกำรใช้

สำรเคมีได้อีกด้วย นอกจำกนี้จุลินทรีย์ยังสมำรถกระตุ้นให้พืชมีกำรเจริญเติบโตท่ีสูงขึ้น เช่น กำรเพิ่มผลผลิตของมัน

ส ำปะหลังและข้ำวโพด หรือกระตุ้นให้พืชบำงชนิดผลิตสำรทุติยภูมิ เช่น polyphenols ท่ีปกติผลิตอยู่แล้วให้ผลิตใน

ปริมำณเพิ่มขึ้น หรือผลิตสำรใหม่ขึ้นมำ ซึ่งสำรทุติยภูมิเหล่ำนี้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ได้ 

เช่น ยำรักษำโรค และ เครื่องส ำอำง เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
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ศูนย์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสำกลด้ำนเชื้อ

พันธุกรรมกล้วย ITC นั้นเป็นส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัย 

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ณ 

ประเทศเบลเยียมและถือ เป็นศูนย์รวบรวมเชื้ อ

พันธุกรรมกล้วยท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ศูนย์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสำกลด้ำนเชื้อ

พันธุกรรมกล้วย ITC ได้เก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์กล้วยท่ัว

โลกไว้กว่ำ 15,000 สำยพันธุ์ ท้ังกล้วยท่ีรับประทำนได้

ท่ัวไป ตลอดจนกล้วยพันธุ์พื้นเมือง โดยมีพันธกิจในกำร

ให้บริกำรแจกจ่ำยเชื้อพันธุกรรมกล้วยเพื่อกำรวิจัยท่ัว

โ ลก  มี ก ำ ร เ ก็ บ รั กษ ำ เ ชื้ อ พั น ธุ ก ร ร มกล้ ว ย ใ น

ห้องปฏิบัติกำร (in-vitro) อีกทั้งมีควำมเชี่ยวชำญพิเศษ 

ในกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์กล้วยโดยใช้วิธีกำรแช่แข็ง

ภำยใต้สภำวะอุณหภูมิยิ่งยวด (cryopreservation) ณ 

-180 oC 

ศูนย์ ITC นี้ยังมีบทบำทในกำรคัดเลือกพันธุกรรมกล้วย

ท่ีมีควำมสำมำรถต้ำนทำนโรค และสภำวะแวดล้อม

ต่ำงๆ ได้ เช่น ทนแล้ง ตลอดจนคัดเลือกพันธุกรรมท่ีมี

ธำตุอำหำรท่ีมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยสูง เช่น ไวตำมินเอ 

เป็นต้น และท ำกำรวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ท้ังหมดท่ีพบ

ในกล้วยเพื่อควบคุมกำรเกิดโรคในกล้วย 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย 

ศูนย์ ITC ได้เร่ิมเก็บรักษำเชื้อพันธุกรรมกล้วยและเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยในห้องปฏิบัติกำร (in-vitro) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1985 โดยสำเหตุที่ศูนย์ ITC เลือกใช้เทคนิคกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อในกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์กล้วยเป็นเพรำะเทคนิคนี้

จะท ำในสภำวะปลอดเชื้อท ำให้โอกำสท่ีเชื้อพันธุ์กล้วยจะติดเชื้อและเกิดโรคมีน้อยมำก และสำหตุท่ีประเทศ

เบลเยียมถูกเลือกให้เป็นพี่ตั้งของศูนย์ ITC เป็นเพรำะว่ำโดยปกติแล้วประเทศเบลเยียมไม่สำมำรถปลูกกล้วยได้ 

ดังนั้นควำมเส่ียงของกำรเกิดโรคในเชื้อพันธุ์กล้วยก็ลดลงตำมไปด้วย โดยเชื้อพันธุ์กล้วยบริสุทธิ์จะถูกเพำะเลี้ยงโดย

ศูนย์ ITC และน ำส่งไปยังประเทศต่ำง ๆ ท่ัวโลก 

แต่ทว่ำเทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะสำมำรถควบคุมกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียและฟังไจได้เท่ำนั้นแต่ยังไม่

สำมำรถควบคุมกำรติดเชื้อไวรัสได้ ซึ่งไวรัสจะสำมำรถแทรกตัวเข้ำไปในเนื้อเยื่อของต้นอ่อนและเมื่อเข้ำไปแล้วก็ยำก

ท่ีจะก ำจัดออก ดังนั้นก่อนท่ีศูนย์ ITC จะท ำกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะมีกำรตรวจสอบตัวอย่ำงเชื้อพันธุ์กล้วยอย่ำง

เคร่งครัดว่ำมีกำรติดเชื้อไวรัสหรือไม่ โดยจะท ำกำรทดสอบเพื่อคัดกรองเชื้อพันธุ์กล้วยร่วมกับมหำวิทยำลัย Liège 

ในเบลเยียม โดยใช้วิธีต่ำง ๆ ดังนี้ กำรตรวจสอบผ่ำนกล้องจุลทรรศน์ กำรทดสอบทำงเซรุ่มวิทยำ กำรท ำพีซีอำร์ซึ่ง

เป็นกระบวนกำรในกำรสังเครำะห์ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ (DNA) ในหลอดทดลองแล้วค่อยน ำ DNA ท่ีได้มำตรวจสอบ

อีกที และกำรทดสอบด้วยวิธี ELISA ซึ่งเป็นกำรทดสอบท่ีใช้แอนติบอดีและกำรเปลี่ยนแปลงของสีในกำรวิเครำะห์

หรือหำตัวตนของสำร นิยมใช้ในกำรหำควำมเข้มข้นของแอนติเจนในสำรละลำย โดยถ้ำหำกตรวจพบว่ำกำรติดเชื้อ

ไวรัสในเช้ือพันธุ์กล้วยยังอยู่ในระดับท่ีรักษำได้ เชื้อพันธุ์กล้วยก็จะถูกส่งต่อไปเพื่อบ ำบัดด้วยกำรใช้สำรเคมีหรือกำร  
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แช่แข็งภำยใต้สภำวะอุณหภูมิยิ่งยวด แต่ถ้ำหำกกำรติดเช้ือไวรัสในเช้ือพันธุ์กล้วยอยู่ในระดับท่ีสูงเกินกว่ำจะรักษำได้ 

ศูนย์ ITC ก็จะท้ิงเชื้อพันธุ์กล้วยเหล่ำนั้นเพื่อป้องกำรกำรปนเปื้อนกับเช้ือพันธุ์กล้วยท่ีสะอำด 

การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วย 

ศูนย์ ITC ได้เร่ิมเก็บรักษำเชื้อพันธุ์กล้วยในรูปแบบต่ำง ๆ กันดังนี้ 

การเก็บเชื้อพันธุ์ในห้องเย็น: เปนกำรเก็บอนุรักษโดยใชเทคนิคเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยจะเลี้ยงเก็บรักษำต้นอ่อน

กล้วยในหลอดแก้วในห้องปฏิบัติกำร (in-vitro) โดยภำยในหลอดแก้วจะใส่อำหำรส ำหรับต้นอ่อนกล้วยไว้อยู่ด้วย  

โดยจะเก็บต้นอ่อนกล้วยเหล่ำนี้ ณ อุณหภูมิ 16 oC  เพื่อชะลออัตรำกำรเจริญเติบโตและเมแทบอลิซึมของต้นอ่อน

กล้วย ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีต่ ำท่ีสุดท่ีต้นอ่อนกล้วยจะยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ เพรำะถ้ำหำกเก็บต้นอ่อนกล้วยต่ ำกว่ำ 14 oC  

ต้นอ่อนกล้วยก็จะตำย โดยสำเหตุท่ีทำงศูนย์ต้องกำรชะลอเมแทบอลิซึมของเชื้อพันธุ์กล้วย ก็เพรำะว่ำจะได้เก็บ

รักษำต้นอ่อนกล้วยในหลอดแก้วได้ในระยะเวลำนำน 1 ปี โดยไม่ต้องมีกำรเปลี่ยนถ่ำยต้นอ่อนกล้วยไปในหลอด

อำหำรอันใหม่ โดยหลังจำกท่ีต้นอ่อนกล้วยเจริญเติบโตจนมีควำมสูงเกินหลอดแก้วหรืออำหำรในหลอดแก้วถูกใช้

หมดก็จะมีกำรน ำต้นอ่อนกล้วยออกมำจำกหลอดแก้วและน ำไปปลูก ณ อุณหภูมิปกติ จำกนั้นแยกเนื้อเยื่อหรือ

ชิ้นส่วนของกล้วยเอำไปปลูกในหลอดแก้ว ณ อุณหภูมิ 16 oC อีกที และท ำซ้ ำ ๆ เช่นนี้ไปเร่ือย ๆ 

กำรเก็บรักษำด้วยวิธีนี้จะชวยสำมำรถอนุรักษพันธุ์ได้ตั้งแตระดับเซลล เนื้อเย่ืออวัยวะและตนออน โดยเก็บและเลี้ยง

ไวในหลอดแกว วิธีนี้นิยมใชกันมำก เนื่องจำกใชพื้นที่แรงงำนและกำรดูแลรักษำน้อย ลดกำรเสี่ยงอันเนื่องมำจำก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
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กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรท ำลำยของศัตรูพืช และกำรดูแลรักษำท่ีไมเหมำะสม นอกจำกนี้ยังสะดวกใน

กำรแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุพืชระหวำงประเทศ เนื่อจำกมีขนำดเล็ก สะดวกในกำรขนสง และปลอดศัตรูพืช อีกท้ัง

สำมำรถผลิตเชื้อพันธุ์ปริมำณมำกในระยะเวลำอันรวดเร็วและมีลักษณะทำงพันธุกรรมเหมือนต้นแม่คือ มีลักษณะ

ตรงตำม พันธุ์ด้วยกำรใช้เทคนิคของกำรเลี้ยงจำกชิ้นตำพืชให้พัฒนำเป็นต้นโดยตรง 

การเก็บเชื้อพันธุ์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิยิ่งยวด (Cryopreservation): ศูนย์ ITC ถือเป็นศูนย์แห่งแรกของโลกท่ี

พัฒนำเทคนิคกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์กล้วยภำยใต้สภำวะอุณหภูมิยิ่งยวด (cryopreservation) ณ -180 oC โดยใช้

ไนโตรเจนเหลว ศูนย์ ITC เก็บรักษำเชื้อพันธุ์กล้วยโดยวิธี cryopreservation เพื่อเป็น duplication ของเชื้อพันธุ์

กล้วยท่ีถูกเก็บโดยใช้เทคนิคเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

ในกำร เก็บรั กษำโดยวิ ธี  cryopreservation ศูนย์  ITC จะ เลื อก เก็บรั กษำชิ้ นส่ วน ท่ี เ รี ยกว่ ำ  เนื้ อ เยื่ อ

เจริญ (meristem) ของกล้วย โดย meristem คือเนื้อเยื่อในกล้วยท่ีประกอบไปด้วยเซลล์ท่ียังไม่ผ่ำนกำรเปลี่ยน

สภำพ (เซลล์ท่ีสำมำรถแบ่งตัวได้) ซึ่งมักพบในต ำแหน่งที่พืชมีกำรเจริญเติบโต โดยปกติแล้วเซลล์พืชท่ีท ำกำรแบ่งตัว

แล้วจะไม่สำมำรถแบ่งตัวออกมำได้อีก เนื้อเยื่อเจริญจึงเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรแบ่งตัวของเซลล์เนื่องจำก

ประกอบไปด้วยเซลล์ใหม่ท่ีจะถูกน ำไปขยำยเนื้อเยื่อและน ำไปสู่สร้ำงอวัยวะใหม่เพื่อเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนให้กับต้น

พืช 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redli
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redli
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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โดยเริ่มแรกจะน ำ meristem มำใส่ยำฆ่ำเชื้อส ำหรับพืชเพื่อให้

แน่ใจว่ำ meristem ท่ีใช้นั้นปลอดเชื้อก่อนน ำไปใส่ในหลอดแก้ว

ขนำดเล็กและเก็บภำยใต้สภำวะอุณหภูมิยิ่งยวด ณ -180 oC โดย

สำเหตุที่ใช้ meristem แทนเนื้อเยื่อส่วนอื่น ๆ ในกำรเก็บรักษำ

ด้วยวิธี cryopreservation เนื่องจำกปกติแล้วเนื้อเยื่อส่วนอื่น ๆ 

จะมีขนำดใหญ่และมีควำมชื้นสูง ซึ่งน้ ำในเซลล์จะเปลี่ยนสภำพ

กลำยเป็นผลึกน้ ำแข็งขนำดใหญ่ ณ อุณหภูมิ -180 oC และ

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเนื้อเยื่อ ขณะที่ใน meristem เซลล์จะมี

กำรเรียงตัวกันอย่ำงอัดแน่นและสำมำรถต้ำนทำนผลึกน้ ำแข็งได้ 

เวลำน ำ meristem มำใช้งำนก็จะมีกำรปรับอุณหภูมิของ meri-

stem ให้สูงขึ้นแล้วน ำไปปลูกต่อบนอำหำรวุ้น 

การเก็บใบกล้วยด้วยวิธีการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Lyophilization): ศูนย์ ITC ได้เก็บรักษำใบกล้วยพันธุ์

ต่ำงๆ เพื่อน ำไปใช้ในงำนวิจัย โดยจะใช้เทคนิคกำรท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ( lyophilization) ซึ่งหมำยถึงกำรท ำ

แห้ง (dehydration) ด้วยกำรแช่เยือกแข็ง (freezing) ท ำให้น้ ำเปลี่ยนสถำนะเป็นผลึกน้ ำแข็งก่อน แล้วจึงลดควำม

ดันเพื่อให้ผลึกน้ ำแข็งระเหิด (sublimation) เป็นไอ ด้วยกำรลดควำมดันให้ต่ ำกว่ำบรรยำกำศปกติ ขณะควบคุมให้

อุณหภูมิต่ ำ (ท่ีอุณหภูมิ เท่ำกับเท่ำกับหรือต่ ำกว่ำ 0 oC) 

การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยป่า 

ปัจจุบันนักวิจัยของศูนย์ ITC ให้ควำมสนใจในกล้วย

ป่ำเป็นอย่ำงมำก โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำร

วิจัยจำกกล้วยท่ีรับประทำนได้ท่ัวไป มำวิจัยกล้วยป่ำ

เป็นจ ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีกำรตระเวนหำและ

เก็บตัวอย่ำงเชื้อพันธุ์กล้วยป่ำจำกท่ัวโลก เนื่องจำก

กล้วยป่ำมีควำมสำมำรถในกำรทนควำมเค็ม ทนแล้ง 

และต้ำนทำนต่อเชื้อโรคได้ดีกว่ำ โดยศูนย์ ITC 

พยำยำมวิจัยหำถึงหน่วยพันธุกรรมในกล้วยป่ำท่ีเป็นตัวก ำหนดควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนสภำวะแวดล้อมท่ีไม่

เหมำะสม โดยสิ่งท่ีท้ำท้ำยส ำหรับนักวิจัยของศูนย์ ITC คือ กำรเข้ำใจถึงกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับกำรงอกของเมล็ดท้ังใน

เชิงชีววิทยำและสรีรวิทยำ ในขณะเดียวกันศูนย์ ITC ยังด ำเนินวิจัยค้นคว้ำหำวิธีท่ีเหมำะสมในกำรเก็บตัวอย่ำงเชื้อ

พันธุ์กล้วยป่ำ เพรำะกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ใช่วิธีท่ีเหมำะสมท่ีสุดในกำรเก็บเชื้อพันธุ์กล้วยป่ำ สำเหตุหนึ่งนั้นมำ

จำกกำรท่ีนักวิจัยยังไม่เข้ำใจถึงกลไกกำรงอกของเมล็ด 



 

 

Office of Higher Education,  
Science, Research and Innovation, 

Royal Thai Embassy in Brussels 
(OHESI Brussels) 

Royal Thai Embassy 

412 Boulevard du Souverain 

Brussels 1150 Belgium 

Tel: +32 (0) 2 675 07 97 

Fax: +32 (0) 2 662 08 58 
Email:  

info@thaiscience.eu 


