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การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการขยายพนัธุ์กล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะใน

หลอดทดลอง โดยการเพาะเมล็ดของกล้วยไม้ 2 ชนิดบนอาหาร Vacin และ Went (1949) พบว่า
เมล็ดพัฒนาเติบโตเป็นโปรโตคอร์มได้ และการชกัน าให้เกิด Potocorm-like bodies (PLBs) โดย
น ามาเพาะเลีย้งบนอาหารเหลวสูตร VW ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-benzyladenine 
(BA) ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่าในอาหารสูตร VW ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 1  มิลลิกรัมตอ่ลิตร ให้
น า้หนกัสดดีท่ีสดุ 4.01 กรัมตอ่ชิน้ส่วนพืช และยงัพบว่าในอาหารสตูร VW ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 
2 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน า PLBs เอือ้งแซะดีท่ีสุด 12.40 โปรโตคอร์มต่อชิน้ส่วนพืช จากนัน้น า 
PLBs มาเพาะเลีย้งในอาหารเหลวท่ีเติมน า้ตาลซูโครสความเข้มข้นต่างกัน พบว่าในอาหารสูตร 
VW ท่ีเติมน า้ตาล 1 เปอร์เซ็นต์ ชกัน าเกิดต้นอ่อนเอือ้งแซะอย่างรวดเร็วและชว่ยเพิ่มจ านวน PLBs 
เอือ้งเงินจ านวนมากขึน้ อย่างไรก็ตามเพ่ือชกัน าให้เกิดเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ จึงน าต้นอ่อนกล้วยไม้ 2 
ชนิด มาเพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW ท่ีเติมสารอินทรีย์ ได้แก่ น า้มะพร้าว น า้มะเขือเทศ 
มนัฝร่ังบด กล้วยหอมบด และผสมรวมกนั พบว่าอาหารสูตร VW ท่ีเติมมนัฝร่ัง ชกัน าให้เกิดยอดดี
ท่ีสดุ ส่วนเอือ้งเงินพบว่า อาหารสตูร VW ท่ีเติมน า้มะพร้าวชกัน าให้เกิดยอดดีท่ีสดุ การน าต้นอ่อน
ออกปลกูในวสัดปุลกู พบว่าต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินย้ายออกปลกูในกากมะพร้าวสบัหรือไฮโครต
รอน มีอตัราการรอดชีวิตมากท่ีสุด 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นอ่อนเอือ้งแซะท่ีปลูกในสแฟกนั่มมอสมี
อตัราการรอดชีวิตสงูท่ีสดุคดิเป็น 87 เปอร์เซ็นต ์

 
ค าส าคญั : การขยายพนัธุ์ในหลอดทดลอง กล้วยไม้เอือ้งเงิน กล้วยไม้เอือ้งแซะ  สารประกอบ
อินทรีย์ 
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The purpose of this study was to focus on in vitro propagation of 

Dendrobium draconis Rchb. f.  and D.  scabrilingue Lindl.  Seeds were applied to Vacin 
and Went medium (VW) to produce protocorms. Protocorm-like bodies (PBLs) were then 
induced by culturing the protocorms on VW liquid medium and containing various 
concentrations of 6-benzyladenine (BA). It was found that D. draconis Rchb.f. grown in 
medium with a concentration of 1 mg / L BA produced the best fresh weight 4.01 gram 
per gram of protocorm, whereas D. scabrilingue Lindl. had the highest number of PLBs 
12.43 PLBs per protocorm in VW medium, containing 2 mg / L BA. Subsequently, PLBs 
were cultured in liquid medium with different concentrations of sucrose. The VW medium 
with 1%  sugar induced seedlings of D.  scabrilingue Lindl.  and also produced a large 
number of PLBs of with D.  draconis Rchb. f.  Thereafter, both types of orchid seedlings 
were cultured on VW media containing various organic additives: coconut water, tomato 
juice, mashed potato and mashed banana respectively, plus a mixture of all of them.  It 
was found that VW supplemented with potato induced the most growth in the case of D. 
scabrilingue Lindl.  However, D.  draconis Rchb. f. , was observed that VW containing 
coconut water induced the best growth.  The mature plants of D.  draconis Rchb. f. 
planted in a greenhouse in medium of coconut coir and hydroton had the same results 
had the highest survival rate at 90% , while D.  scabrilingue Lindl.  grown in sphagnum 
moss achieved a survival rate of 87%. 

 
Keyword : In vitro propagation Dendrobium draconis Rchb.f. D. scabrilingue Lindl. 
organic additives 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ภูมิหลัง 
กล้วยไม้ (orchid) เป็นพืชใบเลีย้งเด่ียว ในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) ซึ่งเป็นไม้ดอก

ท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสดุกลุ่มหนึ่ง เป็นพืชอิงอาศยั (epiphytic plant) มีการกระจายพนัธุ์ทัว่
โลกประมาณ 899 สกุล และมีประมาณ 27,000 ชนิด และกล้วยไม้ในสกุลหวาย (Dendrobium 
Sw.) มี 1,500 ชนิด (ณัฐพล จับสงวน, 2559) เป็นสกุลท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในวงศ์กล้วยไม้ มี
แหลง่ก าเนิดในเขตร้อนและเขตอบอุ่น กระจายพนัธุ์ในแถบมหาสมทุรแปซิฟิกและเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา 
กล้วยไม้เอือ้งเงิน และเอือ้งแซะเป็นกล้วยไม้ป่าชอบอากาศเย็น มกัขึน้ตามดอยหรือในเทือกเขาสงู
จดัเป็นพืชอนรัุกษ์บญัชีท่ี 2 ตามอนุสญัญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสตัว์ป่าและพืช
ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์  เป็นพืชอนุรักษ์ในอนุสัญญาไซเตส (CITES; Convention on International 
Trade In Endangerered Species of Wild Fauna and Flora) เป็นกล้วยไม้ถูก รุกรานและมี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (อาภรณ์ อุดมศิลป์, 2556) เน่ืองจากเป็นกล้วยไม้ป่าท่ีมีดอก
สวยงาม มีดอกหอม นิยมน ามาปลูกประดบั หายากและมีราคาแพง ซึ่งมีความเส่ียงต่อการสูญ
พนัธุ์ เน่ืองจากมีคณุคา่ทางยา เช่น ชาวจีนนิยมใช้ล าต้นของกล้วยไม้เอือ้งเงินมาท าเป็นสมุนไพร 
และน ามาต้มด่ืมน า้เป็นน า้ชาช่วยบ ารุงก าลงั หรือ ฝนน า้กินแก้ไข้ได้ ส่วนดอกเอือ้งแซะนัน้มีกลิ่น
หอมคล้ายดอกพิกลุ ส่งกลิ่นหอมได้ตลอดทัง้วนัและดอกจะบานทนประมาณ 5-7 วนั (จิตราพรรณ 
พิลึก, 2539) จากการทดลองสกัดกลิ่นหอมจากดอกเอือ้งแซะเพ่ือหาส่วนประกอบทางเคมีพบว่า 
สารหอมในดอกมี n-butanol สงูถึง 96 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถน าสารหอมท่ีได้ไปปรับปรุงสตูรผลิต
น า้หอมได้ (ประเทืองศรี สินชยัศรี และคณะ, 2538) แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ เกิดคล่ืนความร้อน เกิดภยัแล้ง ฝนตกไม่ตรงฤดกูาล มลภาวะในสภาพแวดล้อม
ทัง้ในดิน แหล่งน า้ และบรรยากาศ สภาวการณ์เหล่านีท้ าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
และแหล่งท่ีอยู่อาศยัของกล้วยไม้ นอกจากนัน้มนุษย์คือปัจจัยส าคญัท่ีท าลายแหล่งอาศยัของ
กล้วยไม้เพ่ือน าพืน้ท่ีใช้ประโยชน์ และมนษุย์ยงัเก็บต้นกล้วยไม้ออกจากป่าเพ่ือการค้า ประชากร
กล้วยไม้ท่ีมีดอกสวยสะดดุตาจงึลดจ านวนลงอยา่งมาก (อาภรณ์ อดุมศิลป์, 2556) โดยในช่วง 20 
ปีท่ีผ่านมา มีการลกัลอบจ าหน่ายต้นกล้วยไม้ป่าทกุชนิดเป็นจ านวนมากรวมทัง้ เอือ้งเงินและเอือ้ง
แซะด้วย โดยน ากล้วยไม้ทัง้สองชนิดออกมาจ าหน่ายในท้องถ่ินและสง่ให้พ่อค้าจากตา่งประเทศมา
รับชือ้ เพ่ือน าล าต้นไปเป็นสมนุไพรบ ารุงก าลงั น าดอกมาปรุงสตูรผลิดน า้หอม ท ายาแก้ไข้ และยงั
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ใช้เป็นส่วนผสมของเคร่ืองส าอาง (ณชัชา วิสทุธิเทพกลุ, 2548) ซึ่งเป็นปัจจยัส่งผลให้เอือ้งเงินและ
เอือ้งแซะมีปริมาณลดจ านวนลงไปเร่ือย ๆ อีกทัง้กล้วยไม้ทัง้สองชนิดนีมี้อตัราการงอกในธรรมชาติ
ต ่ากวา่ร้อยละ 0.1 เน่ืองจากเมล็ดมีเพียงเอ็มบริโออยู่ในเปลือกเมล็ดบาง ๆ ไม่มีอาหารสะสม การ
งอกในธรรมชาติต้องอาศยัอาหารจากเชือ้รา mycorrhiza เพราะการขยายพันธุ์ในธรรมชาติแต่
เพียงอย่างเดียวมิอาจทดแทนกบัจ านวนการใช้ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วได้ และอาจจะสูญ
พนัธุ์ได้ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้ ดงันัน้จึงควรอนรัุกษ์ให้มีปริมาณและความหลากหลายเพิ่มขึน้ ซึ่ง
หนึ่งในวิธีการอนุรักษ์คือการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือท่ีสามารถเพิ่มจ านวนพืชได้อย่างรวดเร็ว  และ
จ านวนมากมีลกัษณะเหมือนพนัธุ์เดิมในสภาพท่ีปลอดเชือ้ (วราภรณ์ ภูตะลนุ, 2557) เม่ือพฒันา
เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์และการปลูกเลีย้งเอือ้งเงินและเอือ้งแซะในสภาพธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพ แล้วน าไปส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ท่ีป่าท่ีมีฐานะยากจนได้ปลกูเลีย้ง จึงเป็นอีกวิธี
หนึ่งท่ีสามารถอนรัุกษ์และพฒันาเอือ้งเงินและเอือ้งแซะอยา่งยัง่ยืนได้ อีกทัง้ยงัสามารถลดปัญหา
การลกัลอบเก็บต้นออกมาจากป่าได้อีกทางหนึง่ 

 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ้เอือ้งเงินได้มีรายงานมาก่อนหน้านีโ้ดย Rangsayatorn (2009) 
ศึกษาการขยายพันธุ์โดยการใช้หน่ออ่อนท่ีตดัตามขวางของเอือ้งเงิน (D. draconis. Rchb.f.) ใน
สภาพท่ีปลอดเชือ้ โดยน ามาเพาะเลีย้งบนอาหารดดัแปลง MS เติมด้วยน า้ตาล 20 กรัมต่อลิตร 
และเพิ่ มฮอ ร์โมน  BA (6-benzyladenine) NAA (naphthalene acetic acid) และ kinetin ใน
ความเข้มข้นท่ีตา่งกนัเพ่ือชกัน าให้เกิด protocorm like bodies (PLBs) และมีรายงานวา่ ภุมรินทร์       
คงมณี (2544) ศึกษาการงอกของเมล็ดเอือ้งแซะและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอือ้งแซะหลวง 
(D. scabrilingue Lindl.) ในสภาพปลอดเชือ้ โดยน ามาเพาะเลีย้งบนอาหารดัดแปลงสูตร VW 
เพาะเลีย้งเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าเมล็ดงอกได้ดีในอาหารดดัแปลงสูตร VW เม่ือย้ายต้นอ่อนไป
เพาะเลีย้งบนอาหารแข็งดดัแปลงสตูร VW ท่ีเพิ่มวิตามินรวม 1 แคปซูลพบว่าต้นอ่อนเจริญเติบโต
ได้ดีท่ีสดุ จากนัน้ศกึษาความเข้มข้นของสารเคมีในสูตรอาหาร VW กับสภาพความเหลวและแข็ง
ของอาหารสูตร VW พบว่าต้นอ่อนเอือ้งแซะหลวงเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดในอาหารเหลวสูตร VW 
และเม่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในห้องปรับอากาศอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
และอณุหภูมิห้อง 30-32 องศาเซลเซียสพบว่าต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตไม่แตกตา่งกนัเม่ือย้ายต้น
ออ่นออกปลกูพบวา่ต้นอ่อนเอือ้งแซะหลวงมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตมากท่ีสดุเม่ือใช้ใยมะพร้าวเป็น
วสัดปุลกู และ ณัชชา วิสทุธิเทพกลุ (2548) ได้น าเมล็ดกล้วยไม้เอือ้งแซะมาเพาะเลีย้งบนอาหาร 
VW เป็นเวลา 9 เดือน แล้วจึงน าโปรโตคอร์มมาชกัน าให้เป็นต้นท่ีสมบรูณ์ในอาหารสตูร Knudson 
(1946) ท่ีเติมน า้มะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร กล้วยหอมบด จ านวน 50 กรัมตอ่ลิตร มนัฝร่ัง
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บด 50 กรัมต่อลิตร และ BA ความเข้มข้น 6 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน สามารถพัฒนา
เป็นต้นอ่อนได้จ านวน 263 ต้น จากงานวิจยัท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้
เอือ้งเงินและเอือ้งแซะยงัอยู่ในวงจ ากดั ใช้ระยะเวลานานในการเพาะเลีย้งให้เป็นต้นออ่น มีการใช้
สารควบคมุการเจริญเติบโตในปริมาณมาก ซึ่งอาจมีความเส่ียงให้เกิดลักษณะทางพนัธุกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากต้นแม่ (Behar, 1995) ดังนัน้งานวิจัยนี มี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวิธีการ
ขยายพนัธุ์กล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะจากเมล็ดในหลอดทดลองให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว 
โดยใช้สารควบคมุการเจริญเตบิโตน้อยท่ีสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพิ่มจ านวนกล้วยไม้สกลุหวาย
พนัธุ์หายากในธรรมชาตสิ าหรับการอนรัุกษ์และการใช้ในเชิงพานิชย์ตอ่ไป 

2. ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
เพ่ือขยายพนัธุ์กล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะจากเมล็ดในหลอดทดลองให้ได้ปริมาณ

มากและรวดเร็ว 

3. ความส าคัญของการวิจัย 
การพฒันาวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะให้เพิ่มจ านวนอย่าง

รวดเร็วเพ่ือการขยายพนัธุ์และอนรัุกษ์คืนสูธ่รรมชาติตอ่ไป 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีไ้ด้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยคือ 

การเพาะเมล็ดเอือ้งเงินและเอือ้งแซะเพ่ือให้พฒันาเป็นโปรโตคอร์ม (protocorm) ใน
สภาพท่ีปลอดเชือ้บนอาหารสังเคราะห์สูตร VW เพาะเลีย้งเป็นเวลา 18 และ 25 สัปดาห์ 
ตามล าดบั  จากนัน้ศกึษาผลของ BA ท่ีความเข้มข้น 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ในอาหารเหลว
สูตร VW เพ่ือชักน าให้เกิด PLBs เพาะเลีย้งเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แล้วชักน าให้เกิดต้นท่ีสมบูรณ์
โดยศืกษาผลของน า้ตาลในความเข้มข้นท่ีต่างกัน 1 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเหลวสูตร VW 
เพาะเลีย้งเป็นเวลา 6 สปัดาห์ และศึกษาผลของอาหารท่ีประกอบด้วยสารอินทรีย์ ทัง้ 5 สูตรคือ 
VW ท่ีเติมน า้มะพร้าว กล้วยหอมบด มนัฝร่ังบด หรือ น า้มะเขือเทศ และเติมสารอินทรีย์ทัง้ 4 ชนิด
รวมกันเพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สปัดาห์ แล้วจึงศกึษาประเภทของวสัดปุลกู ได้แก่ กาบมะพร้าวสบั 
(coconut coir) ไฮโดรตรอน (hydroton) สแฟกนัม่มอส (sphagnum moss) ท าให้กล้วยไม้มีอตัรา
การรอดชีวิตมากท่ีสุดในสภาพธรรมชาติ โดยจะศึกษาชนิดของวัสดุปลูกและอัตราการให้น า้ท่ี
เหมาะสมเป็นเวลา 4 สปัดาห์ 
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5. สถานท่ีท าการวิจัย 
ห้องปฏิบตักิารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช ตกึ 10 ชัน้ 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ 

6. ระยะเวลาที่ศึกษา 
เร่ิมท าการวิจยัและศกึษาตัง้แตเ่ดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เป็นระยะเวลา 15 เดือน 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอหัวข้อ
ตอ่ไปนี ้ 

1. ลกัษณะทัว่ไปของกล้วยไม้ 
2. ลกัษณะพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้สกลุหวาย 

2.1 ระบบราก (roots) 
2.2 ล าต้น (stem) 
2.3 ใบ (leaf) 
2.4 ชอ่ดอกและดอก (inflorescence and flower) 
2.5 ฝักและเมล็ด (pod and seed) 

3. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของเอือ้งเงิน (D. draconis Rchb.f.) 
4. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของเอือ้งแซะ (D. scabrilingue Lindl.) 
5. การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้ 

5.1 ความหมายของการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้ 
5.2 ประวตัขิองการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้ 
5.3 การขยายพนัธุ์กล้วยไม้ 
5.4 การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพท่ีปลอดเชือ้ 
5.5 การพฒันาทางสนัฐานของเนือ้เย่ือในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 

6. ปัจจยัท่ีส าคญัในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้ 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้ 
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1. ลักษณะทั่วไปของกล้วยไม้ 
กล้วยไม้เป็นพืชใบเลีย้งเด่ียว (monocotyledonous plant) เป็นไม้ดอกท่ีอยู่ในวงศ์

กล้วยไม้ (Orchidaceae) เป็นไม้ล้มลุกหรือเป็นพืชอิงอาศยั (epiphytic) ใบเด่ียวเรียงสลับ ขอบ
เรียบ โคนใบแผ่ออกเป็นกาบ มีหัวเทียมแตกกอ (sympodial) และเป็นไม้หลายปีท่ีมีต้นเป็นกอ
แน่น จ าพวกไม่มีเนือ้ไม้ (perennial herb) มีรากแบบกึ่งอากาศ (semi-terrestrial) อาศยับนต้นไม้ 
มีรากท่ีชว่ยในการยดึเกาะให้ติดแนน่กบัต้นไม้ และยงัสามารถล าเลียงอาหารมาเลีย้งล าต้นได้ (ธนุ
ชา บุญจรัส, 2547) ดอกเป็นดอกช่อ ดอกสมบรูณ์เพศ กลีบรวมมี 6 กลีบ พฒันาไปเป็นกลีบเลีย้ง 
(sepal) 3 กลีบ อาจแยกหรือเช่ือมติดกัน มักคล้ายกับกลีบดอก กลีบดอก (petal) 3 กลีบ กลีบ
กลางเป็นปากท่ีเรียกว่า ปาก หรือ ลิบ (lip or labellum) มีรูปร่างและสีตา่ง ๆ กนั แตกตา่งจากกลีบ
ข้าง (lateral sepal) 2 กลีบ มีเกสรเพศผู้  (stamen) และเกสรเพศเมีย (pistil) เช่ือมติดกันเป็นเส้า
เกสร (column) อับเรณู (anther) เป็นกลุ่ม มี 2 หรือ 4 กลุ่ม รังไข่ (ovary) ใต้วงกลีบ ฝัก (pod) 
แห้งแตกแบบแคปซูล มี 3 หรือ 6 แนวตะเข็บ เมล็ดคล้ายฝุ่ นผงขนาดเล็ก จ านวนมาก กล้วยไม้มี
การกระจายพันธุ์ทั่วโลกประมาณ 899 สกุล ประมาณ 27,000 ชนิด (ณัฐพล จับสงวน, 2559) 
ประเทศไทยนับเป็นแหล่งกล้วยไม้เมืองร้อนท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของโลก พบว่ากล้วยไม้สกุลหวาย 
(Dendrobium Sw.) เป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่เป็นท่ีรู้จักและนิยมปลูกกันเป็นจ านวนมากกล้วยไม้
สกุลนีพ้บตามธรรมชาติมากกว่า 160 ชนิดมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกันไป (สุมาลี ทองดอนแอ, 
มานิตย์ ใจฉกรรจ์ และ ดวงเดือน ศรีโพทา, 2560; อบฉันท์ ไทยทอง, 2543) แล้วยงัมีความส าคญั
ในการใช้เป็นยาสมนุไพร น ามาต้มด่ืมน า้เป็นน า้ชาแก้ไข้ร้อนและช่วยบ ารุงก าลงั เป็นส่วนผสมของ
เคร่ืองส าอางและน า้หอมได้ด้วย (ประเทืองศรี สินชยัศรี และคณะ, 2538)  

2. ลักษณะพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้สกุลหวาย 
กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) เป็นสกุลใหญ่ท่ีสุดของวงศ์กล้วยไม้ มีล าลูก

กล้วย (pseudobulb) เป็นปล้อง ๆ รากมีขนาดเล็กเป็นแบบรากกึ่งอากาศออกเป็นกะจุกท่ีโคนต้น 
ล าลกูกล้วย มีหลายรูปแบบหลายลกัษณะและมีขนาดแตกตา่งกัน ใบมีทัง้ใบหนา ใบบาง ใบยาว 
ใบเล็กเรียงกลม ใบจะเกิดท่ีข้อของปล้องสลบัข้อไปทางซ้ายและขวาด้านข้างของล าต้น ลกัษณะ
ดอกมีกลีบเลีย้ง 3 กลีบยาวเท่า ๆ กัน แต่กลีบนอกคู่ล่างทัง้ 2 กลีบ โค้งเข้าหากันจนติดกับส่วน
ฐานเส้าเกสรทัง้สองข้าง เกิดเป็นลกัษณะท่ีเรียกวา่ “เดือย” ย่ืนออกไปทางด้านหลงัของดอกคล้าย
กับคาง เรียกส่วนเดือยหรือคางดอกนีว้่า mentum ส่วนกลีบดอกและส่วนปากจะมีขนาด รูปร่าง 
สีสนั ต่างกันไปในแตล่ะชนิด เกสรเพศผู้  (pollinium) มี 2 คู ่สีเหลืองเป็นกลุ่มเรณูท่ีไม่มีก้านเช่ือม
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ระหว่างคู่เส้าเกสรสัน้ เช่น เอือ้งสายน า้ผึง้ลาว เอือ้งแชะหลวง เป็นต้น ซึ่งลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของสว่นประกอบตา่ง ๆ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 ระบบราก (roots) 
กล้วยไม้มีระบบรากฝอย (fibrous root) จ านวนมาก มีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบั

เชือ้รา mycorrhiza ซึ่งอยู่รวมกนัแบบภาวะพึ่งพาอาศยั (symbiosis) รากของกล้วยไม้มีการดดูซบั
ธาตอุาหารได้ดี และท่ีปลายรากของกล้วยไม้บางชนิดมีสีเขียวห่อหุ้มสามารถท าหน้าท่ีสงัเคราะห์
ด้วยแสงได้ โดยเฉพาะกล้วยไม้ระบบรากกึ่งอากาศ เป็นระบบรากท่ีมีชัน้เซลล์ผิวของรากท่ีหนาผิว
นอกเกลีย้งไม่มีขนมีลักษณะคล้ายฟองน า้ ท าให้เก็บและดูดน า้ได้มาก และสามารถน าน า้ไปใช้
ตามเซลล์ผิวได้ตลอดความยาวของราก และมกัมีรากแขนงใหญ่หยาบอยูก่นัอยา่งหนาแนน่ไมมี่ขน
ราก รากมีขนาดเล็กกว่ารากอากาศ กล้วยไม้ระบบรากกึ่ งอากาศ ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย 
(Dendrobium Sw.) เป็นต้น (นชุรัฐ บาลลา, 2553; สลิล สิทธิสจัจธรรม, 2549) 

2.2 ล าต้น (stem) 
กล้วยไม้มีล าต้นแท้จริง มีข้อ ปล้อง เหมือนพืชทัว่ ๆ ไป ท่ีข้อมีตา ล าต้นแท้จะเจริญ

ไปตามวัสดุปลูกและมีล าต้นเทียมหรือล าลูกกล้วย เจริญขึน้ตรงรากกับล าต้น ท าหน้าท่ีสะสม
อาหาร ล าลกูกล้วยติดกบัเหง้าจะมีตาท่ีสมบูรณ์ 2 ตา เม่ือล าลกูกล้วยเจริญจนสดุล า ตาท่ีโคนตา
หนึ่งจะแตกออกมาเป็น ล าใหม่ ส่วนตาอีกข้างหนึ่งพักตัว ล าท่ีเกิดก่อนซึ่งเป็นล าท่ีมีอายุมาก
เรียกว่า ล าหลัง ส่วนล าท่ีแตกใหม่มีอายุน้อยกว่าเรียกว่าล าหน้า ส าหรับตาท่ีอยู่ข้อบน ของล าท่ี
เจริญเตม็ท่ีก็จะเปล่ียนเป็นตาดอก (นนัทิยา วรรธนะภตู,ิ 2555)  

2.3 ใบ (leaf) 
กล้วยไม้เป็นพืชใบเลีย้งเดี่ยว ใบของกล้วยไม้มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามชนิด

ของกล้วยไม้ นับตัง้แต่รูปร่าง สี ขนาด และความหนา (นันทิยา วรรธนะภูติ, 2555) สามารถ
แบง่เป็นกลุม่ตามลกัษณะของใบ เชน่ ใบกลม (terete) ใบแบบนีมี้ลกัษณะเป็นทรงกระบอก มองดู
คล้ายแท่งดินสอ ใบร่อง (semi-terete) และใบแบน (strap-leaf) ใบมีร่องตืน้อยู่ตรงกลางใบ และ
สว่นของขอบใบแผอ่อกกว้าง บางชนิดโค้งห้อยลงเล็กน้อย (สลิล สิทธิสจัจธรรม, 2549) 

2.4 ช่อดอกและดอก (inflorescence and flower) 
ชอ่ดอกเป็นสว่นส าคญัท่ีช่วยชดูอกขึน้ให้เดน่เพ่ือล่อแมลงให้มาผสมเกสร บางชนิดมี

ก้านช่อสัน้มาก บางชนิดมีก้านช่อยาว บางชนิดมีช่อดอกตัง้แข็ง (erect) บางช่อดอกมีดอกเดียว 
ต าแหน่งท่ีช่อดอกแทงออกท่ีด้านข้างของหวัหรือล าต้น และจากซอกใบ กล้วยไม้มีดอกท่ีสมมาตร
ทางด้านข้าง (lateral symmetry) คือลกัษณะเหมือนกนัทัง้ด้านขวาและด้านซ้าย ดอกเกิดตามข้อ
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ใกล้ยอด เป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อสัน้แบบกะจกุ ดอกกล้วยไม้เป็นดอกสมบรูณ์เพศ คือ เกสรตวัผู้
และเกสรตวัเมียอยู่ในดอกเดียวกนั กลีบดอกกล้วยไม้มี 6 กลีบ แบง่ออกเป็น 2 ชัน้ ชัน้นอกคือกลีบ
เลีย้ง (sepal) มี 3 กลีบ จะเห็นได้ชัดเม่ือคว ่าดอก แยกเป็นกลีบเลีย้งบน (dorsal sepal) 1 กลีบ 
และกลีบเลีย้งด้านล่าง (lateral sepal) 2 กลีบ ส าหรับชัน้ในคือกลีบดอก (petal) มี 3 กลีบ 
ประกอบด้วยกลีบดอกด้านข้าง (lateral petal) 2 กลีบอยู่ข้างบน กลีบคู่นีจ้ะมีขนาด รูปทรง สีสนั
เหมือนกัน และอีก 1 กลีบอยู่ข้างล่างและมีลกัษณะแตกต่างไปอย่างชดัเจน กลีบล่างนีมี้ช่ือเรียก
เฉพาะวา่ ปาก (นนัทิยา วรรธนะภตู,ิ 2555; อบฉนัท์ ไทยทอง, 2543) 

2.5 ฝักและเมล็ด (pod and seed) 
ฝักหรือผล (pod) ของกล้วยไม้สกลุหวายมีหลายลกัษณะ เช่น รูปรี รูปกลม เม่ืออ่อน

อยู่จะเป็นสีเขียวแล้วคอ่ยเปล่ียนเป็นสีเหลืองและสีน า้ตาล เม่ือแก่เตม็ท่ีแล้วจะแตกตามแนวยาว 3 
แนว ภายในมีเมล็ดท่ีมีขนาดเล็กมาก ลักษณะเป็นผงละเอียดสีเหลืองจ านวนมาก มีน า้หนัก
ประมาณ 0.3-14.0 ไมโครกรัม ซึ่งในหนึ่งฝักอาจมีเมล็ดตัง้แต ่1,300- 4,000,000 เมล็ด เป็นเมล็ด
ท่ีภายในไม่มีอาหารสะสม ในธรรมชาติเมล็ดจ านวนมากมีโอกาสงอกเจริญเป็นต้นใหม่ได้ไม่มาก
นกั เมล็ดท่ีงอกและเจริญเติบโตได้นัน้ต้องปลิวไปตกในท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม และมีรา
พวก mycorrhiza อยูด้่วย ราพวกนีจ้ะมีเส้นใยเจริญเข้าไปในเมล็ด ทัง้ราและเมล็ดหรือต้นอ่อนของ
กล้วยไม้จะอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน (อบฉันท์ ไทยทอง, 2551) ดังนัน้จึงอาศัยวิธีการ
เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือมาชว่ยในการเพาะเมล็ด  

3. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเอือ้งเงนิ (D. draconis Rchb.f.) 
ลกัษณะของล าต้นขึน้เป็นกอ รูปทรงกระบอก ล าตรง คอ่นข้างแข็ง มีเส้นผา่นศนูย์กลาง 

1.2-1.7 เซนติเมตร สูง 60-80 เซนติเมตร ผิวล าอ่อนมีขนสัน้ละเอียดสีด าปกคลุม ล าต้นแก่มักมี
กาบใบสีน า้ตาลเทาหุ้ม ใบเป็นรูปหอกแถบเรียงเวียนสลบัตลอดต้น และลกัษณะของใบเป็นรูปไข่
แกม รูปรี ขนาด 5-8 × 2-3 เซนติเมตร ปลายหยกัมนไม่เท่ากัน แผ่นใบหนาและเหนียว ใบจะสัน้
กว่าช่อดอก ดอก ออกเป็นช่อตามข้อใกล้ปลายยอด จ านวน 3-5 ดอก ขนาด 3.5-4.5 เซนติเมตร 
กลีบเลีย้งและกลีบดอกสีขาว กลีบเลีย้งบนมีรูปขอบขนานแกมรูปไข ่กลีบเลีย้งคูข้่างรูปสามเหล่ียม 
โคนกลีบมีแต้มสีแสดอมแดงดอกบานเต็มท่ีกว้าง 6 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ผล หรือ ฝัก และ เมล็ด 
ลกัษณะรูปรี เม่ือออ่นอยูจ่ะเป็นสีเขียวแล้วคอ่ยเปล่ียนเป็นสีเหลืองและน า้ตาล เม่ือแก่เตม็ท่ีแล้วจะ
แตกตามแนวยาว 3 แนว ภายในมีเมล็ดท่ีมีขนาดเล็กมาก ลกัษณะเป็นผงละเอียดสีเหลือง จ านวน
มาก อาจมีถึงล้านเมล็ด เป็นเมล็ดท่ีภายในไม่มีอาหารสะสม (ภาพประกอบ 1) โดยทั่วไปแล้ว
กล้วยไม้เอือ้งเงิน เป็นกล้วยไม้ป่าท่ีสวยงาม พบได้เกือบทุกภูมิภาค พบมากท่ีภาคเหนือ ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก  นอกจากนีก้ล้วยไม้เอือ้งเงินเป็นกล้วยไม้
ป่าชนิดหนึ่งท่ีนิยมปลกูเพ่ืองานอดิเรก เป็นการพกัผ่อน รู้สึกผ่อนคายความตึงเครียดทางจิตใจ มี
เสน่ห์เวลาพบเห็นดอกท่ีสวยงาม ส่งกลิ่นนหอม นอกนัน้ก็ยงัน าใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรช่วย
กระตุ้นภูมิคุ้มกนัร่างกาย บ ารุงก าลงั แก้ไข้ได้ และกล้วยไม้นีย้งัมีความสามารถในการดดูสารพิษ
อีกด้วย (สลิล สิทธิสจัจธรรม, 2549)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 สณัฐานวิทยาของเอือ้งเงิน (D. draconis Rchb.f.) ก.ลกัษณะวิสยั ข. ขน  ค. ดอก
ด้านหน้า ง. ดอกด้านข้าง และจ. ผล 

ท่ีมา: อภิรดา สถาปัตยานนท์ (2551)  
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4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเอือ้งแซะ (D. scabrilingue Lindl.) 
เอือ้งแซะหรือเอือ้งแซะหอม พบครัง้แรกในประเทศพม่า ตอ่มาในปี ค.ศ. 1859 Sir John 

Lindley ได้ตัง้ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า “D. scabrilingue” โดยช่ือระบุชนิดมีรากศัพท์มาจากภาษา
ละติน 2 ค าคือ ค าว่า scaber แปลว่า ขรุขระหรือสาก และ lingua แปลว่า ลิน้ หมายถึง ด้านบน
ของกลีบปากท่ีมีผิวขรุขระ หรือผิวสาก ลกัษณะล าลกูกล้วยรูปทรงกระบอก มีทัง้สัน้จนถึงยาว และ
มีขนสากสีด าปกคลมุ ขึน้ชิดกนัเป็นกอ ใบรูปขอบขนาน ขนาด 2 x 6 เซนติเมตร ปลายเว้าลึก โคน
ใบเป็นกาบ ใบมีขนสีด า ช่อดอกสัน้มกัมีมากกว่า 1 ช่อดอก ขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบ
เลีย้งเป็นรูปไข่ กลีบเลีย้งคู่ข้างรูปสามเหล่ียมเบีย้ว กลีบดอกรูปรีแกมรูปไข่ ทัง้ห้ากลีบสีขาวปลาย
กลีบแหลมกลีบปากรูปรีกว้าง มีหูปากรูปสามเหล่ียมตัง้ชนั ปลายแหลม ผิวด้านบนขรุขระ กลาง
กลีบมีสนัเตีย้ ๆ กลีบสีเหลืองจนถึงสีเขียวแกมเหลือง เส้าเกสรสัน้ สีขาว (ภาพประกอบ 2) เขตการ
กระจายพนัธุ์อยู่แถบพม่า ไทย และ ลาว ประเทศไทยพบท่ี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก 
นครราชสีมา ตราด และกาญจนบรีุ ถ่ินอาศยัพบในป่าดิบเขา ทัง้ในท่ีร่มแสงแดดร าไรถึงแสงแดด
จดั ท่ีความสูง 600-1,200 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ฤดอูอกดอก เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์ 
ช่วงออกดอกมีทัง้ท่ีทิง้ใบ และไม่ทิง้ใบ มีกลิ่นหอมแรงเพ่ือล่อแมลงมาผสมเกสร (ประเทืองศรี สิน
ชยัศรี และ คณะ, 2538) ดงันัน้ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง ทรงโปรดกลิ่นหอมของดอกเอือ้งแซะมาก และเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2540 ณ ลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ พระต าหนกัภูพิงค์ราชนิเวศน์ ทรงมีพระราชด ารัสว่า “เอือ้งแซะหอมเป็นกล้วยไม้ท่ี
นบัวนัจะหายากและมีกลิ่นหอมมาก น่าจะสามารถน ามาสกัดเป็นน า้หอมได้” จึงทรงมีพระราช
เสาวนีย์ให้ด าเนินการดแูลรักษาพนัธุ์เอือ้งแซะ กล้วยไม้เอือ้งแซะมีดอกท่ีสวยงาม มีกลิ่นหอมคล้าย
ดอกพิกลุ สง่กลิ่นหอมได้ตลอดทัง้วนั (จิตราพรรณ พิลึก, 2539) จากการทดลองสกดักลิ่นหอมจาก
ดอกเอือ้แซะเพ่ือหาส่วนประกอบทางเคมีพบว่าสารหอมในดอกมี n-butanol สงูถึง 96 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งสามารถน าสารหอมดงักล่าวไปปรับปรุงสูตรผลิตน า้หอมได้ (ประเทืองศรี สินชยัศรี และคณะ, 
2538) นอกจากนีใ้นอดีตมีการใช้ดอกเอือ้งแซะเป็นเคร่ืองบรรณาการส าหรับแคว้นล้านนาไทย 
และในภาคเหนือนิยมน าดอกเอือ้งแซะมาจดัเป็นสิ่งบรรณาการท่ีล า้คา่ส าหรับบชูาและเคารพญาติ
ผู้ใหญ่ของชาวเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนในช่วงปีใหม่ ยงัใช้เป็นส่วนผสมของเคร่ืองส าอาง (ณชัชา 
วิสทุธิเทพกลุ, 2548) 
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ภาพประกอบ 2 สณัฐานวิทยาของเอือ้งแซะ (D. scabrilingue Lindl.) ก. ลกัษณะวิสยั ข. ขน  ค. 
ดอกด้านหน้า ง. ดอกด้านล่าง จ. ดอกด้านข้าง ฉ. ดอกตมู และช. ผล 

ท่ีมา: อภิรดา สถาปัตยานนท์ (2551) 
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จากการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้เอือ้งเงินและ       
เอือ้งแซะน ามาสรุปได้ ดงัตาราง 1  

ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกตา่งของกล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะ  

กล้วยไม้ ล าลูกกล้วย ใบ สีของดอก ฤดูออกดอก ลักษณะพเิศษ 
เอือ้งเงิน ล าลกูกล้วย ล า

ต้นขึน้เป็นกอรูป
ทรงกระบอก 

ล าตรง คอ่นข้าง
แข็ง 

ใบเป็นรูป
ไขแ่กมรูปรี 
ปลายหยกั
มนไม่
เทา่กนั 
แผน่ใบ
หนาและ
เหนียว 

กลีบเลีย้งและ
กลีบดอกสีขาว
กลีบเลีย้งบน
ขนานแกมรูปไข ่
กลีบเลีย้งคูข้่างรูป
สามเหล่ียมโคน
กลีบมีแต้มสีแสด

อมแดง 

กมุภาพนัธ์ 
ถึง มีนาคม 

มีกลิ่นหอม 

 

เอือ้งแซะ ล าลกูกล้วยรูป

ทรงกระบอก มี

ทัง้สัน้จนถึงยาว

และมีขนสากสี

ด าปกคลมุ 

ใบรูปขอบ

ขนาน

ปลายเว้า

ลกึโคนใบ

เป็นกาบใบ

มีขนสีด า 

ดอกสีขาวทัง้ห้า

กลีบสีขาวกลีบ

ปากสีเหลือง

จนถึงสีเขียวแกม

เหลือง 

พฤศจิกายน 
ถึง กมุภาพนัธ์ 

มีกลิ่นหอมแรง 

5. การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อกล้วยไม้ 
5.1 ความหมายของการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อกล้วยไม้ 

การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้ คือ การน าเอาชิน้ส่วนตา่ง ๆ ของกล้วยไม้ เช่น เมล็ด 
หน่ออ่อน ช่อดอกอ่อน ใบและราก เป็นต้น โดยน าเอาชิน้ส่วนดงักล่าวมาฟอกฆ่าเชือ้ และน าไปชกั
น าให้เกิดต้นจ านวนมากในอาหารสงัเคราะห์สูตรต่าง ๆ สิ่งส าคญัต้องท าในสภาพปลอดเชือ้ การ
เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช นิยมใช้เพ่ือการศึกษาวิจัยในด้านอุตสาหกรรม การผลิตเชิงพาณิชย์ 
ส่วนมากจะเป็นกล้วยไม้ตัดดอก (cut flower) และกล้วยไม้กระถาง (pot plant) การเพาะเลีย้ง
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เนือ้เย่ือช่วยเพิ่มจ านวนต้นในปริมาณมากได้รวดเร็ว และได้ต้นท่ีมีลกัษณะเหมือนต้นพ่อแม่เดิม 
แต่ในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้อาจมีการกลายพนัธุ์เกิดขึน้ได้ โดยเปอร์เซ็นต์ของการกลาย
พนัธุ์จะมากหรือน้อยขึน้กบัวิธีการในการชกัน าให้เกิด PLBs ชนิดและความเข้มข้นของสารควบคมุ
การเจริญเตบิโตท่ีใช้และลกัษณะเดน่ของพนัธุ์กล้วยไม้ชนิดนัน้ ๆ (จิตราพรรณ พิลกึ, 2550) 

5.2 ประวัตขิองการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อกล้วยไม้ 

การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้มีประวัติความเป็นมายาวนานคู่กับการเพาะเลีย้ง
เนือ้เย่ือและวิธีการเดียวของการขยายพันธุ์กล้วยไม้ให้ได้รวดเร็วในปี ค.ศ. 1849 David Moore 
เป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่านแรกศึกษาเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือของกล้วยไม้โดยใช้เชือ้รา mycorrhiza มา
เลีย้งร่วมกบักล้วยไม้แบบ symbiosis พบว่ารากของกล้วยไม้เจริญเติบโตดี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1989 
Barnard  ประสบความส าเร็จในการทดลองน าเมล็ดกล้วยไม้มาเพาะเลีย้งเนื อ้เย่ือร่วมกับ 
mycorrhiza ผลพบว่าเมล็ดกล้วยไม้สามารถงอกได้ในสภาพปลอดเชือ้ และ ในปี ค.ศ. 1946 
Knudson ได้ศึกษาการงอกเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพท่ีปลอดเชือ้เพาะเลีย้งด้วยอาหารวิทยาศาสตร์ 
พบว่าเมล็ดกล้วยไม้เจริญเติบโตดี และพัฒนาเป็นต้นอ่อน ในปี ค.ศ. 1949 Vacin and Went 
ค้นพบสูตรอาหารเหมาะสมในการเพาะเมล็ดกล้วยไม้พัฒนาไปเป็นต้นได้ และในปีเดียวกันนัน้ 
Govino Rotor  สามารถเพาะเลีย้งก้านช่อดอกของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส (Phalanopsis) 
ให้เกิดเป็นต้นได้ และจดุเปล่ียนท่ีส าคญัของการขยายพนัธุ์กล้วยไม้คือ ในปี ค.ศ. 1960 Georges 
Morel ได้เพาะเลีย้งเนือ้เยือ้ปลายยอดกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium ) เพ่ือการขยายพนัธุ์
เพิ่มปริมาณให้ได้จ านวนมาก โดยปลอดจากเชือ้ไวรัส เพาะเลีย้งบนอาหารสตูร  VW (1949) ชกัน า
ให้เกิด PLBs (จิตราพรรณ พิลึก, 2550) หลังจากนัน้เป็นต้นมา การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้
ได้รับการพฒันาและมีความก้าวหน้าขึน้ไปมาก มีการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือโดยใช้เมล็ด และเนือ้เย่ือ
เจริญจากส่วนยอดและตาข้างเพ่ือใช้ในการขยายพนัธุ์ การผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส ตลอดจนการ
ดดัแปลงพนัธุ์กล้วยไม้ให้มีความหลากหลาย ยงัช่วยเพิ่มปริมาณและเป็นการอนรัุกษ์พนัธุ์กล้วยไม้
ด้วย (Laishram et al., 2019)   

5.3 การขยายพันธ์ุกล้วยไม้ 

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ สามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ แบบท่ีมีการผสมเกสรและเพาะ
เมล็ด (seed propagation) คือ การน าเมล็ดท่ีเกิดจากการผสมเกสรมาเพาะเลีย้งเพ่ือให้ได้ต้นใหม ่
สามารถเพิ่มกล้วยไม้ได้เป็นจ านวนมาก แตต้่นกล้วยไม้ท่ีได้จะมีพนัธุกรรมแตกต่างกันไปจากต้น
พ่อแม่ อาจได้ต้นท่ีมีลกัษณะเดน่ หรือ ด้อยกว่าเดิม มีผลดีตอ่การปรับปรุงพนัธุ์ กบัแบบท่ีไม่มีการ
ผสมเกสร (vegetative propagation) คือ การน าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นกล้วยไม้ท่ีไม่ได้จาก
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การผสมเกสรไปขยายพนัธุ์ ซึ่งกล้วยไม้สกุลหวายนิยมใช้วิธีตดัตะเกียง แยกล าหน้า ล าหลงั หรือ 
ตดัล าแก่ไปปักซ า มีข้อดีคือพนัธุกรรมของต้นใหม่เหมือนต้นพ่อแม่ไม่เปล่ียนแปลง ถ้าใช้กรณีแบบ
นีต้้องมีพันธุ์ ท่ีดี (ระพี สาคริก, 2546) แต่ใช้ระยะเวลานาน ปัจจุบนัมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถน ามาเพาะเลีย้เนือ้เย่ือกล้วยไม้ได้ ลดระยะเวลาและเพิ่มปริมาณอย่าง
รวดเร็วและได้ต้นใหมท่ี่เหมือนเดมิทกุประการ 

5.4 การเพ าะเมล็ ดกล้วยไม้ ในสภาพที่ ป ลอดเชื ้อ  ( in vitro seed 

propagation) 
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ คือ การน าเอาฝักกล้วยไม้ท่ีได้จากการผสมเกสรของกล้วยไม้

จนตดิฝัก ซึ่งภายในฝักกล้วยไม้มีเมล็ดกล้วยไม้อยูเ่ป็นจ านวนมาก เม่ือฝักกล้วยไม้อยูบ่นต้นได้ชว่ง
ระยะเวลาหนึ่งท่ีโตเต็มท่ีเมล็ดกล้วยไม้ท่ีอยู่ในฝักจะพัฒนาเจริญเติบโตเป็นคัพภะ เม่ือน ามา
เพาะเลีย้งบนอาหารวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมจะสามารถงอกเป็นโปรโตคอร์ม (protocorm) ตอ่มา
จะพฒันาเป็นต้นอ่อน (seedling) สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นกล้วยไม้ท่ีมีความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมจากต้นพ่อและต้นแม่พนัธุ์ของกล้วยไม้ฝัก การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชือ้
นิยมใช้ส าหรับการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสมท่ีผสมพนัธุ์ขึน้มาใหม่ เพ่ือการคงความหลากหลาย
ทางพนัธุกรรมของกล้วยไม้พนัธุ์พืน้เมือง หรือ พนัธุ์ป่า เน่ืองจากเมล็ดกล้วยไม้มีขนาดเล็กมากไม่มี
เอนโดสเปอร์ม (endosperm) ไม่มีอาหารสะสมไว้ใช้ส าหรับเอมบริโอ เมล็ดจึงไม่สามารถงอกขึน้
ได้แม้แต่อยู่ในสภาพธรรมชาติ แต่มีกล้วยไม้บางชนิดท่ีสามารถงอกได้เพราะได้รับอาหารจากเชือ้
รากลุ่ม  Mychorrhiza ในสกุล Rhizoctinia ดังนัน้การเพาะเลีย้ง เอมบริโอของกล้วยไม้จึงมี
ความส าคญั ช่วยให้ผลิตต้นกล้าได้รวดเร็วและท าได้ง่ายกว่าการขยายพนัธุ์จากชิน้ส่วนตา่ง ๆ ของ
พืชท่ีเรียกวา่ การป่ันตา (จิตราพรรณ พิลกึ, 2550; สนุทรี ทารพนัธ์, 2558) 

การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพท่ีปลอดเชือ้เร่ิมจากการฆา่เชือ้ท่ีผิวของเมล็ดหรือ ฝัก
กล้วยไม้ น าเอาเมล็ดท่ีแก่จากฝักท่ียงัไม่แตก (อายุประมาณ 2 ใน 3 ของอายฝัุกแก่) มาท าความ
สะอาดตดัสว่นดอกแห้งท่ีตดิอยูอ่อก ด้วยความระมดัระวงัอยา่ให้เกิดแผลเป็นช่องเปิดถึงภายในฝัก
กล้วยไม้ หลงัจากนัน้น ามาล้างด้วยน า้ยาล้างจาน น ามาเช็ดให้แห้ง ฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์  70 
เปอร์เซ็นต์ เพ่ือท าความสะอาดก่อนน าเข้าตู้ ปลอดเชือ้ เพ่ือฟอกฆ่าเชือ้ผิวฝัก การฆ่าเชือ้ท่ีผิวฝัก
ท าได้ 2 วิธี คือ 1) การฟอกฆ่าเชือ้ด้วยความร้อน โดยการน าฝักกล้วยไม้จุ่มในแอลกอฮอล์ 95 
เปอร์เซ็นต์ แล้วน าไปผ่านเปลวไฟ ท าช า้ 3 ครัง้ 2) การฟอกฆ่าเชือ้ด้วยคลอรอกซ์ โดยน าฝัก
กล้วยไม้ มาแช่ในน า้ยาคลอรอกซ์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เขย่าเป็นเวลา 15-20 นาที แล้วล้าง
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ด้วยน า้กลัน่ท่ีนึ่งฆ่าเชือ้ 3 ครัง้ เม่ือฟอกฆ่าเชือ้ฝักกล้วยไม้เรียบร้อยแล้ว น าเอาฝักกล้วยไม้มาผ่า
ฝักตามแนวยาวของฝัก เพ่ือเข่ียเมล็ดออกใสอ่าหาร อาจใช้ปากคีบเมล็ดใสใ่นอาหารโดยตรง 

สว่นเมล็ดแก่ท่ีผนงัฝักแตก ให้น าเมล็ดกล้วยไม้มาฟอกฆ่าเชือ้ด้วยน า้ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ โดยมีอัตราส่วนของน า้กลั่นท่ีผ่านการนึ่งฆ่าเชือ้ต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เท่ากับ  1:1 
เม่ือน าเมล็ด มาใส่ในสารละลายดงักล่าวแล้วให้เขย่าขวดเป็นเวลา 15-20 นาที แล้วล้างด้วยน า้
กลั่นท่ีนึ่งฆ่าเชือ้ก่อน จึงน าเมล็ดกล้วยไม้ใส่ลงบนอาหารเพาะเลีย้งต่อไป ใช้เวลา 4-9 สัปดาห์ 
เมล็ดจะพฒันาไปเป็นโปรโตคอร์มเขียวขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก จากนัน้ย้ายไปเลีย้งบนอาหาร
เหลวท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA เป็นเวลา 6 สปัดาห์ เพ่ือให้ได้จ านวนโปรโตคอร์มจ า 
นวนมาก แล้วย้ายไปเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ีเติมน า้มะพร้าวอ่อน เลีย้งไว้เป็นเวลา 8-16 
สปัดาห์ โปรโตคอร์มเจริญยืดตวัขึน้มาเป็นต้นกล้วยไม้เล็ก ๆ  จะย้ายไปลงในอาหารเหลวอีกครัง้ท่ี
เติมน า้ตาลซูโครสปริมาณท่ีแตกต่างกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพ่ือพัฒนาไปเป็นต้น เม่ือได้ต้น
กล้วยไม้ขนาดเล็กจ านวนมาก จึงน าไปเพาะเลีย้งบนอาหารท่ีเติมสารอินทรีย์ต่าง ๆ ชกัน าให้ต้น
เจริญเติบโตไปเป็นต้นอ่อนท่ีสมบูรณ์และจ านวนมากเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ให้ถ่ายขวด
กล้วยไม้โดยแยกต้นตามขนาดของต้น ต้นท่ีมีขนาดเดียวกนัให้ปักด าลงในอาหารขวดเดียวกนั 4-5 
ต้นตอ่ขวด โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นให้เหมาะสม เพ่ือต้นเจริญเติบโตได้ดี แล้วน าขวดดงักล่าว
ไปวางไว้ในห้องเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ในระยะนีจ้ะใช้เวลานานพอสมควรอาจจะถึง 20-30 สัปดาห์ 
เพ่ือให้ต้นเติบโตมีใบและรากสมบูรณ์ จนต้นชนขวดด้านบน จึงน าต้นกล้าออกปลูกเลีย้งในวสัดุ
ปลกูท่ีโรงเรือน ขัน้ตอนการเพาะเลีย้งเมล็ดกล้วยไม้สกลุหวายในสภาพปลอดเชือ้ ตัง้แตเ่มล็ดจนได้
ต้นท่ีสมบรูณ์แข็งแรงพร้อมออกจากขวดจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี หรือ 12 เดือน (จิตราพรรณ พิลกึ, 
2550; สนุทรี ทารพนัธ์, 2558) 

Subarna, Suman, and Pramod (2010) การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชือ้เมล็ดของ
กล้วยไม้เอือ้งสายมรกต (D. chrysanthum Wall.ex Lindl.) โดยน าเอาฝักของกล้วยไม้มาฆ่าเชือ้
ด้วยคลอร็อกนาน 10 นาที จากนัน้เอาน า้ท่ีฆ่าเชือ้แล้วมาผสมกับสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ 
ออกไซด์ อัตราส่วน 10:10 แช่ทิง้ไว้ 20 นาที จากนัน้ก็น าฝักของกล้วยไม้ผ่าตดัส่วนหัวและท้าย
ออก ผ่าฝักแบ่งเป็นสองส่วนแล้วเอาปลายมีดเข่ียเมล็ดกล้วยไม้ลงในสูตรอาหาร VW ท่ีเติมด้วย
น า้ตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร และน า้มะพร้าวอ่อน 10 เปอร์เซ็นต์ ในอุณหภูมิ 25±1 องศาเซล
เชียสให้แสง 16 ชัว่โมงตอ่วนั 
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5.5 การขยายพันธ์ุกล้วยไม้จากส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่เมล็ดในสภาพที่ปลอด
เชือ้ (in vitro vegetative propagation) 

เม่ือน าชิน้ส่วนของพืชเช่น ตายอด ตาข้าง ใบ หรือ ก้านช่อดอดมาเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ
ในสภาพปลอดเชือ้  ท าให้กระบวนการเกิดรูปร่างของพืช (morphogenesis in plant tissue  
culture) สามารถเกิดได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ embryogenesis ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเซลล์
ร่างกายมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างไปเป็นโครงสร้างท่ีมีทัง้ยอดและราก ซึ่งมีระยะการเจริญเติบโต
เหมือนกับการเกิดเอ็มบริโอท่ีเกิดจากการรวมตวัของเซลล์สืบพันธุ์  จึงเรียกว่า somatic embryo 
หรือ embryonid หรือ adventive embryo ซึ่งกระบวนการเกิด somatic embryo สามารถเกิดได้ 2 
ลกัษณะ คือ direct embryogenesis เป็นการเกิด somatic embryo โดยตรงจากเซลล์ หรือ กลุ่ม
เซลล์โดยไม่ผ่านแคลลัส (callus) และ indirect embryogenesis เป็นการเกิด somatic embryo 
จากแคลลัส หรือท่ีเรียกว่า embryogenic callus โดยการน าชิน้ส่วนพืชไปเพาะเลีย้งบนอาหารท่ี
ชกัน าให้เกิดแคลลสั เม่ือเกิดแคลลสัจึงย้ายแคลลสัไปเพาะเลีย้งในอาหารท่ีมีการเตมิออกซินความ
เข้มข้นต ่า ๆ หรืออาหารท่ีไม่เติมออกซินเลย ซึ่งการเจริญในรูปแบบนีจ้ะพบได้มากกว่าในรูปแบบ
แรก อีกรูปแบบหนึ่ง คือ organogenesis ซึง่เป็นกระบวนการเกิดอวยัวะจากกลุ่มเซลล์ท่ีมีลกัษณะ
เหมือนเซลล์เนือ้เย่ือเจริญ คือ เซลล์มีขนาดเล็ก มีแวคคิวโอลน้อย ไซโตพลาสซึมหนาแน่น มีเม็ด
แปง้ขนาดใหญ่ มีความสามารถในการแบง่เซลล์ได้ดี เรียกวา่ meristemoid หรือ nodule จากจดุนี ้
จะสามารถเจริญเป็นอวยัวะเพียงชนิดเดียว ซึง่การเกิดอวยัวะในกระบวนการนีส้ามารถเกิดขึน้ได้ 2 
รูปแบบ คือ direct organogenesis เป็นการเกิดอวยัวะท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากเนือ้เย่ือ ตายอด หรือ
ตาข้าง โดยไม่มีการเกิดแคลลสัก่อน ส่วน indirect organogenesis เป็นอวยัวะท่ีเกิดจากแคลลสัท่ี
ได้จากการเพาะเลีย้งชิน้ส่วนพืช โดย embryogenic cell เป็นเซลล์ท่ีจะเจริญต่อไปเป็น somatic 
embryo ทั ง้โดยตรงห รือผ่านแคลลัส  มีลักษณ ะเช่น เดียวกับ เซลล์ เนื อ้ เย่ือ เจ ริญพิ เศษ
(meristemoid) ท่ีเป็นจุดก าเนิดของอวยัวะของพืช (Hongthongkham and Bunnag, 2014; อุดม        
นวพานิช, 2549) 



  17 

 

ภาพประกอบ 3 การเปล่ียนแปลงรูปร่างของพืชเมื่อเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเชือ้ 

ท่ีมา: Flores et al., (2000) 

การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้สกลุหวาย โดยการใช้หนอ่ออ่นของกล้วยไม้มาฟอกฆ่า
เชือ้ท่ีผิว แล้วตดัชิน้สว่นตาของกล้วยไม้มาเลีย้งในอาหารเหลวเรียกวา่ การป่ันตา เพ่ือชกัน าให้เกิด 
PLBs เม่ือได้ PLBs จ านวนมากตามต้องการแล้ว น า PLBs เหล่านัน้ไปชกัน าให้เกิดเป็นต้นต่อไป 
เร่ีมจากการฟอกฆ่าเชือ้หน่ออ่อนโดยน าหน่ออ่อนกล้วยไม้น ามาตดัชิน้ส่วนใบ และรากท่ีอยู่โคน
หน่อออกให้สะอาด ล้าง หน่ออ่อนด้วยน า้ยาล้างจาน เซ็ดหน่อกล้วยไม้ให้แห้งแล้วฉีดพ่นด้วย
แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วฟอกฆา่เชือ้ ครัง้ ท่ี 1 ด้วยน า้ยาคลอรอกช์ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยเขย่า
ขวดสารละลายท่ีมีหน่อกล้วยไม้อยู่เป็นเวลา 15 นาที (ควรท าในตู้สภาพปลอดเชือ้) ฟอกฆ่าเชือ้
ครัง้ท่ี 2 ด้วยน า้ยาคลอรอกช์ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเขย่าขวดสารละลายท่ีมีหน่อกล้วยไม้อยู่เป็นเวลา 
10 นาที  ฟอกฆ่าเชือ้ครัง้ที 3 ด้วยน า้ยาคลอรอกช์ 1 เปอร์เซ็นต์ โดยเขย่าขวดสารละลายท่ีมีหน่อ
กล้วยไม้อยู่เป็นเวลา 5 นาที แล้วล้างด้วยน า้กลัน่ท่ีนึ่งฆ่าเชือ้แล้ว 3 ครัง้ จากนัน้ตดัเฉพาะชิน้ส่วน
ของตาแล้วน าไปเลีย้งในอาหารกึ่งแข็งหรือ อาหารเหลวมาเลีย้งในอาหารเหลวบนเคร่ืองเขย่าท่ีมี
ความเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 4 สปัดาห์ เพ่ือชกัน าให้เกิด PLBs มีลกัษณะคล้ายหวัเล็ก ๆ 
ระยะนีท้ าการย้ายอาหารทกุ ๆ 2-4 สปัดาห์ เป็นเวลา 8-24 สปัดาห์ เป็นการเพิ่มจ านวนPLBs หรือ 
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ยอด โดยทัว่ไปส าหรับกล้วยไม้สกุลหวายนิยมผลิตต้นประมาณ 10,000 ต้นต่อ 1 ตา จากนัน้น า 
PLBs มาเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งเพ่ือพฒันาไปเป็นต้น ใช้เวลา 8-16 สปัดาห์ PLBs ยืดตวัขึน้มาเป็น
ต้นกล้วยไม้เล็ก ๆ อาจเปล่ียนอาหารใหม่ทุก 8 สัปดาห์ เม่ือได้ต้นกล้าท่ีเพียงพอแล้ว ถ่ายขวด
กล้วยไม้โดยแยกต้นตามขนาดของต้น ต้นท่ีมีขนาดเดียวกนัให้ปักด าลงในอาหารขวดเดียวกนั 4-5 
ต้นตอ่ขวด โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นให้เหมาะสม เพ่ือต้นเจริญเติบโตได้ดี แล้วน าขวดดงักล่าว
ไปวางไว้ในห้องเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ในระยะนีจ้ะใช้เวลานานพอสมควรอาจจะถึง 20-30 สปัดาห์ ถ้า
อาหารแห้งเราต้องได้ย้ายขวดเปล่ียนอาหารใหม่ เพ่ือให้ต้นเติบโตมีใบและรากสมบูรณ์ จนต้นชน
ขวดด้านบน จึงน าต้นกล้าออกปลูกเลีย้งในวัสดุปลูกท่ีโรงเรือน ขัน้ตอนการเพาะเลีย้งเมล็ด
กล้วยไม้สกลุหวายในสภาพปลอดเชือ้ ตัง้แตเ่มล็ดจนได้ต้นท่ีสมบรูณ์แข็งแรงพร้อมออกจากขวดจะ
ใช้เวลาประมาณ 1.5 ปี (จิตราพรรณ พิลกึ, 2550; สนุทรี ทารพนัธ์, 2558) 

6. ปัจจัยท่ีส าคัญในการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อกล้วยไม้ 
ชนิดของเมล็ดกล้วยไม้ 

กล้วยไม้เป็นพันธุ์ไม้ท่ีฝักมีขนาด ลักษณะและรูปร่างต่างกัน อายุฝักแก่ก็ไม่เท่ากัน 
และเมล็ดกล้วยไม้มีน า้หนักน้อยเน่ืองจากไม่มีอาหารสะสม (endosperm)  ส่วนเอ็มบริโอ 
(embryo) ประกอบด้วยเซลล์พาเรนไคมา (parenchyma cells) ขนาดเล็ก จ านวนน้อย ไม่มีราก
แรกเกิด (radicle) และใบเลีย้ง (cotyledon) และอาหารสะสมส่วนใหญ่เป็นไขมนั (lipid) (Hadley, 
1982) เมล็ดท่ีมีความแข็งแรงมีพันธุกรรมท่ีสามารถท าให้เจริญเติบโตได้ในสภาพ แวดล้อมนัน้ 
ดงันัน้การท่ีมีเมล็ดจ านวนมากจะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางพนัธุกรรม เพิ่มโอกาสในการอยู่
รอดและ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (adaptation) น าไปสู่วิวัฒนาการในท่ีสุด แสดงถึง
ความส าเร็จของกล้วยไม้ในการปรับตวัและวิวฒันาการ จากการใช้ประโยชน์จากเรณูสูงสุดและ
ผลิตเมล็ดมากท่ีสดุ (Behar, 1995; ครรชิต ธรรมศริิ, 2547) 

สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อกล้วยไม้ 

อาหารท่ีใช้เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง แต่สูตรท่ีใช้กัน
อย่างแพร่หลายได้แก่ อาหารสูตร MS และ สูตร  VW ใช้เพาะเลีย้งกล้วยไม้ได้ทุกชิน้ส่วน 
นอกจากนีอ้าหารเพาะเลีย้งกล้วยไม้ได้มีการพฒันาดดัแปลงเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเตรียม
โดยใช้สารอินทรีย์ต่าง ๆ ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตในปริมาณน้อย ส่วนอาหาร
วิทยาศาสตร์สตูรอาหาร  VW ได้ผลดีทัง้ในการเพาะเมล็ดและเพิ่มจ านวนยอด (กลุนาถ อบสวุรรณ 
และ สุนทรี ทารพันธ์, 2559) มีรายงานการใช้สารอินทรีย์ในการเพาะเลีย้งกล้วยไม้ในสภาพท่ี
ปลอดเชือ้ เช่น อาหารสูตร VW ร่วมกบัน า้มะพร้าวอ่อน 30 เปอร์เซ็นต์ ช่วยส่งเสริมการงอกเมล็ด
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กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ (Paphiopedilum calloum ) ได้ดี (ฐกฤต อ่ิมสมบูรณ์ , สุรียา ตันติ
วิวฒัน์ และ ประศาสตร์ เกือ้มณี, 2550) อย่างไรก็ตามการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต BA ท่ี
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้หน่อก้วยไม้ช้างผสมโขลง มีความสงูของยอดและจ านวน
รากท่ีเกิดใหมม่ากท่ีสดุ (นาตยา มนตรี และนิเวศ แซซ้่ง, 2557) 

 กลุนาถ อบสวุรรณ และสนุทรี ทารพนัธ์ (2559) ศกึษาผลของสตูรอาหารและอาหาร
เสริมอินทรีย์ต่าง ๆ ต่อการเติบโตของต้นกล้วยไม้สกุลหวาย D. fleischeri J.J.Sm.และ D. judy 
Rutz ในหลอดทดลองสภาพปลอดเชือ้ท่ีมีความสงูเฉล่ีย 0.5 เซนติเมตร มาเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งท่ี
แตกตา่งกัน 16 สูตร โดยมีการเติมเปปโตน ซูโครสในปริมาณท่ีแตกต่างกัน และน า้ต้มมนัฝร่ัง 10 
เปอร์เซ็นต์ น า้มะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ หรือกล้วยหอม 10 เปอร์เซ็นต์ ลงในอาหารสตูร MS KC และ 
VW เป็นเวลา 3 เดือน ผลการทดลองพบว่าอาหารสูตร  VW ร่วมกับกล้วยหอมท าให้ต้นอ่อน
กล้วยไม้สกุลหวายเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุด ท าให้ต้นกล้วยไม้ D. fleischeri J.J.Sm.มีน า้หนักสด 
น า้หนกัแห้ง ความสูงต้นและความยาวรากเท่ากับ 349.3 และ 36.7 มิลลิกรัมต่อต้น 1.3 และ 3.6 
เซนติเมตร ตามล าดบั และท าให้ต้นกล้วยไม้ Judy Rutz น า้หนกัสด น า้หนกัแห้ง ความสงูต้นและ
ความยาวรากเท่ากับ 298.0 และ 33.4 มิลลิกรัมตอ่ต้น 1.4 และ 2.7 เซนติเมตร ตามล าดบั ดงันัน้ 
อาหารสูตร VW ร่วมกับกล้วยหอม เพาะเลีย้งต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวายเพ่ือให้ได้ต้นท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง  

การดดัแปลงสูตรอาหารให้เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้และการ
เติมสารต่าง ๆ ท่ีกล้วยไม้ต้องการในอาหารสามารถท าให้กล้วยไม้พัฒนาเติบโตดีขึน้  อย่างไรก็
ตามความเข้มข้นของธาตอุาหารก็มีผลตอ่การเพาะเลีย้งกล้วยไม้ ถ้าธาตอุาหารความเข้มข้นต ่าจะ
ท าให้เมล็ดของกล้วยไม้บางชนิดงอกได้ดี แตบ่างชนิดไม่งอกเม่ือเพิ่มความเข้มข้นของธาตอุาหาร
จะยับยั ง้การงอกของเมล็ดได้  (Pierik, 1988) ส าห รับสูตรอาหารการเพาะเลี ย้งเนื อ้ เย่ือ
ประกอบด้วยสารเคมีและสารอินทรีย์หลกั ๆ ดงันี ้ 

สารอนินทรีย์ (inorganic substances) 
องค์ประกอบของเกลือแร่ในอาหารสงัเคราะห์เป็นส่วนท่ีส าคญัในการเลือกใช้อาหาร

สูตรใดหนึ่งเพ่ือการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ซึ่งพืชมีความต้องการเสม ่าเสมอในสภาพปลอดเชือ้
เช่นเดียวกับในสภาพธรรมชาติ ดงันัน้ ในอาหารสงัเคราะห์แบ่งสารอนิทรีย์ได้ 2 กลุ่มคือ 1) ธาตุ
อาหารหลัก เป็นธาตุอาหารท่ีพืชต้องการปริมาณมากในรูปของเกลือแร่อนินทรีย์ เช่น คาร์บอน 
(carbon, C) ไฮโดรเจน (hydrogen, H) ออกซิเจน (oxygen, O) ไนโตรเจน (nitrogen, N) จะใช้ใน
รูปของ NH4

+ หรือ NO3
- ฟอสฟอรัส (phosphorus, P) ใช้ในรูป PO4

+ โปแตสเซียม (potassium, K) 
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ใช้ในรูปเกลือท่ีมี K+  แคลเซียม (calcium, Ca) ใช้ในรูปของ Ca3(PO4)2 แมกนีเซียม (magnesium, 
Mg) ใช้ในรูป MgCl2 หรือ MgSO4 และ ซลัเฟอร์ (sulfur, S) ใช้ในรูปของเกลือซลัเฟตทัง่ไป 2)  ธาตุ
อาหารรอง เป็นธาตุอาหารท่ีจ าต่อพืชต้องการในปริมาณน้อยมากในรูปของเกลืออนินทรีย์ เช่น 
เหล็ก (iron, Fe) ใช้ในรูปของ EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid) คือ NaFeEDTA หรือ 
FeSO4.7H2O, ทองแดง (copper, Cu) ใช้ในรูป CuSO4, สังกะสี (zinc, Zn ) ใช้ในรูป ZnCl2 หรือ 
ZnSO4.H2O , แมงกานีส (manganese, Mn) ใช้ใน รูป   MnSO4 , Mn(NO3)2 ห รือ MnCl2, โม
ลิบดินัม (molybdenum, Mo) ใช้ในรูป Na2MoO4 หรือ  MoO3 โบรอน (boron, B) และคลอรีน 
(chlorine, Cl) ในรูปของเกลือคลอไรด์ (Arditti, 2008) 

สารอินทรีย์ (organic substances) 
สารอินทรีย์ได้แก่สารท่ีมีองค์ประกอบของคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเป็นหลกั 

และยงัรวมถึง ไนโตรเจนอินทรีย์ เช่น วิตามิน กรดอะมิโน น า้มะพร้าวอ่อน กล้วยหอม มนัฝร่ังน า้
มะเขือเทศ ผงถ่านกมัมนัต์ และสารควบคมุการเจริญเติบโตตา่ง ๆ เชน่ ออกชิน ไซโตไคนิน และจิบ
เบอเรลลิน (Arditti, 2008; Arditti and Pridgeon, 2013)  

1) สารท่ีเป็นแหล่งคาร์บอน (carbon sources) เป็นสารท่ีให้พลังงานแก่พืชเช่น 
ซูโครส (sucrose) กลูโคส (glucose) และ ฟรุกโตส (fructose) การเตรียมอาหารเลีย้งกล้วยไม้
นิยมใช้น า้ตาลทรายหาได้ง่ายและลาคาถกู ในอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือใช้น า้ตาลทรายขาวซึ่งก็คือ
น า้ตาลซูโครสบริสุทธ์ิ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยปกติใช้ประมาณ 10-60 กรัมต่ออาหาร 1 ลิตร (จิตรา
พรรณ พิลึก, 2550) น า้ตาลเป็นแหล่งพลงังานท่ีจ าเป็นในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชในสภาพปลอด
เชือ้ภายในขวดเพาะเลีย้งจะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จ ากัด และการเจริญเติบโตต้นอ่อน
กล้วยไม้จ าเป็นต้องใช้น า้ตาล  เพราะในระยะแรกซึ่งพืชไม่สามารถสงัเคราะห์แสงได้เต็มท่ี ยิ่งต้อง
ใช้แหล่งพลงังานจากภายนอก และน า้ตาลยงัชว่ยรักษาระดบัออสโมตกิอีกด้วย (Widiastoety and 
Bahar,1995) นอกจากนีค้วามเป็นกรด-เบส และเอนไซม์จากพืชยงัช่วยให้น า้ตาลซูโครสในอาหาร
แตกตวัอีกด้วย มีรายงานว่าการใช้น า้ตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ ให้การเจริญเติบโตดีในกล้วยไม้
สกุลหวายต่าง ๆ เช่น ต้นอ่อนของ D.discolor (สุนทรี ทารพันธ์ , 2558) และ ต้นอ่อนของ                
D. antennatum (Wida Utami and Hariyanto, 2016)  

ศีริพร ทวีโรจนการ, ไซนีย๊ะ สะม าล า และกิตตมิา คงทน (2561) ศกึษาผลของน า้ตาล
ซูโครสความเข้มข้น 0 1 2 3 และ 4 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกบัน า้มะพร้าว 15  เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเหลว
เพ่ือชกัน าให้เกิดยอดจาก PLBs ของกล้วยไม้กะเรกะร่อนด้ามข้าว (Cymbidium aloifolium (L.) 
Sw.) เป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบว่าน า้ตาล 2 เปอร์เซ็นต์ สามารถชกัน าให้เกิดยอด ใบและรากมาก
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ท่ีสดุ และยงัพบวา่อาหารท่ีไม่เตมิน า้ตาลซูโครส สามารถชกัน ายอด ใบและรากท่ีมีความยาวเฉล่ีย
สูงท่ีสุด จากการศึกษาอิทธิพลของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่ออัตราการรอดชีวิตของต้นกล้าของ
กล้วยไม้กะเรกะร่อนด้ามข้าวอนุบาลปลูกในกระถาง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ พบว่า การใช้กาบ
มะพร้าวสบัร่วมกบัพีทมอส (1:1) ถ่านร่วมกบัพีทมอส (1:1) กาบมะพร้าวร่วมกบัพีทมอสและถ่าน 
(1:1:1) เป็นวสัดปุลูก ส่งผลให้ต้นอ่อนของกล้วยไม้กะเรกะร่อนด้ามข้าวมีอตัรารอดชีวิตสูงสุดถึง 
100 เปอร์เซ็นต ์

2) วิตามิน (vitamin) ได้แก่ อินโนซิทอล (inositol) วิตามินบี 1 (vitamin B1) วิตามิน
บี 2 (Vitamin B2) ไนอะซีน (niacin) ไพริด็อกซิน (pyridoxine) วิตามินซี (vitamin C) พืชสามารถ
สงัเคราะห์วิตามินท่ีจ าเป็นตอ่การเจริญเติบโตได้ แตเ่ซลล์พืชท่ีเลีย้งในการทดลองต้องการวิตามิน
เพิ่ม การตอบสนองของกล้วยไม้แต่ละชนิดต่อวิตามินและสารใกล้เคียงกับวิตามินต่างกัน เพราะ
การงอกและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แต่ละชนิดแตกกต่างกัน เช่น วิตามินบี 1 ช่วยการ
เจริญเติบโตรากและส่งเสริมให้แคลลสัเติบโตได้ดี วิตามินชี ช่วยลดการผลิดสารประเภทฟีนอลิก 
(phenolic compound) ซึ่งท าให้เนือ้เย่ือพืชมีสีน า้ตาลแล้วก็ค่อย ๆ เพิ่มขืน้และตายในท่ีสุด 
(Arditti and Pridgeon, 2013) 

3) กรดอะมิโน (amino acid) จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต และสร้างอวยัวะตา่ง ๆ  
ของกล้วยไม้ ท่ีนิยมใช้กัน คือ กลูตามีน (glutamine) เป็นกรดท่ีใช้กันแพร่หลายช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของเซลล์และกระตุ้ นให้เซลล์มีการเปล่ียนแปลงพร้อมท่ีจะเกิดเป็น ต้น ไกลซีน 
(glycine) อาดีนิน (adenine) และเคซีนไฮโดรไลเซท (casein hydrolysate) การใช้กรดอะมิโน
ชนิดใดหนึ่งเด่ียว ๆ ต้องมีความระมดัระวงัอย่างมากเพราะอาจเกิดผลทางลบได้ ดงันัน้จึงนิยมใช้
กรดอะมิโนหลาย ๆ ชนิดร่วมกัน โดยใช้สารท่ีได้จากการย่อยของโปรตีน เช่น เปบโตน (peptone) 
เป็นต้น (Arditti, 2008) 

4) ผงถ่านกมัมนัต์ (activated charcoal) คือ คาร์บอนท่ีได้มาจากการเผาท่ีอุณหภูมิ
สูง มีธาตุคาร์บอนมากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลือเป็นธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม มีลกัษณะ
เป็นผงรูปร่างกลม มีรูพรุนขนาดเล็กท่ีเช่ือมต่อกันอย่างมากมายท าให้พืน้ท่ีภายในเพิ่มขึน้ จึง
สามารถดดูซบัสารท่ีไม่พึงประสงค์หรือสารยับยัง้ต่าง ๆ รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตหรือ
สารอินทรีย์ในอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ (Pan and Van Staden, 1998) และเม่ือผสมลงในอาหาร
เพ่ือดดูซบัสารพิษท่ีมีสีน า้ตาลหรือสีด า และยงัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพจากท่ีสว่างเป็นท่ี
มืดชว่ยชกัน าให้พืชเกิดรากและการเจริญเตบิโตของรากดีขึน้ ยงัชว่ยให้ pH ของอาหารคงท่ีมากขึน้ 
(Arditti and Ernst, 1993) นอกจากนีผ้งถ่านกัมมันต์ความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมการ
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เจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนของกล้วยไม้ Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. (Kima et al., 2019) และ
ส่งเสริมความยาวใบ จ านวนใบ และความยาวรากของต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งกุหลาบกระเป๋าปิด 
(ธนวดี พรหมจนัทร์, สภุาวดี รามสตูร, และปรีดา บญุเวศน์, 2559) 

5) น า้มะพร้าวอ่อน ในอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือนิยมกันใช้น ามะพร้าวอ่อนกันอย่าง
แพร่หลาย เพราะน า้มะพร้าวอ่อน มีส่วนผสมของสารควบคมุการเจริญเติบโต ซึ่งมีสารตา่ง ๆ เช่น 
IAA purerine คาร์โบไฮเดรตหลายชนิด เช่น erythritol melezitose turanose myo-inositol และ 
sorbitol รวมทัง้มีไซโตไคนิน เช่น zeatin zeatin riboside ในปริมาณมาก และยงัมีน า้ตาลหลาย
ชนิด สารเหล่านีส้่งเสริมการงอกของเมล็ดกล้วยไม้หลายชนิด ช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ เร่งการ
เกิดและเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม และกล้วยไม้สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ดี 
นอกจากนีย้ังพบว่าการน าใช้น ามะพร้าวอ่อน 15 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เมล็ด ของกล้วยไม้ลูกผสม 
Phalaenopsis มีผลการงอกดีท่ีสุด (Shekrriz et al., 2014) ท าให้ต้นกล้วยไม้เอือ้งแซะหลวง มี
ความยาวยอดมากท่ีสุด (รัตนาวลี เสนาวงค์, 2557) ท าให้เพิ่มจ านวนยอดมากท่ีสุดในกล้วยไม้
เอือ้งเขาแกะ (บัวสอน โบราสี และอารยา อาจเจริญ เทียนหอม, 2557) นอกจากนี ้การใช้น า้
มะพร้าว 10 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ PLBs ของกล้วยไม้ Cymbidium pendum (Roxb.) Sw. พัฒนา
ยอดออ่นได้ดี (Kaur and Bhutani, 2012) 

6) มันฝร่ังมีโพลีเอมีน (polyamine) ได้แก่  putrescine spermidine biosynthetic 
enzyme grginine decarboxylase และ  ornithine decarboxylase ซึ่ งมีผลต่อการเจริญและ
พัฒนาเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อการเพิ่มกรดนิวคลีอิก (nucleic acid) ท าให้เกิดการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) ช่วยลดการสูญเสียน า้จากเซลล์ และช่วงรักษาเย่ือหุ้มเซลล์ให้คง
สภาพ นอกนัน้ในมันฝร่ังยังประกอบด้วยแป้งท่ีมีส่วนประกอบของ amylose amylopectic และ
น า้ตาล เช่น ซูโครส กลโูครส และฟรุกโตส ดงันัน้ การใส่มนัฝร่ังในอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือจะช่วย
เพิ่มการงอกของเมล็ดกล้วยไม้และต้นอ่อนแข็งแรงมากขึน้ (Arditti, 2008; Kaur-Sawhney,Flores 
and Galston, 1980)  

Kunakhonnuruk et al., (2018) การเพาะเลีย้งโดยการใช้ เมล็ดของกล้วยไม้น า้ 
(Epipactis flava Seidenf.) น าฝักหลงัผสมเกสรแล้วอาย ุ6 สปัดาห์ มาฟอกฆ่าเชือ้ด้วยการน าเอา
ฝักมาจุ่มในแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ และน ามาผ่านเปลวไฟ 3 ครัง้ เพาะเลีย้งในอาหารแข็งสตูร
ดดัแปลงของ VW เติมด้วยมาเพาะเลีย้งบนอาหารสงัเคราะห์ในสตูร VW เสริมด้วยน า้มะพร้าว 150 
มิลลิตรต่อลิตร และสารสกัดมันฝร่ัง 50 กรัมต่อลิตร พบว่า อัตราการงอกสูงสุดคิดเป็น 79.2 
เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจสอบทางกายวิภาคพบว่า มีเมล็ดเล็ก ๆ เกิดขึน้จากแคปซูลอาย ุ6 สปัดาห์ 
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น าเมล็ดมาเพาะเลีย้งในอาหาร 2 สตูร คือ อาหารกึ่งแข็ง และอาหารเหลว โดยใช้อาหาร 5 สตูร คือ 
VW MS BM (BM, Van Waes and Debergh 1986) MM (MM, Malmgren 1996) และ KC (KC, 
Knudson 1946) เป็นเวลา 3 เดือน ในการเพาะเลีย้งผลแสดงให้เห็นว่าในอาหารกึ่งแข็งและอาหาร
เหลวของสตูร VW มีเปอร์เซ็นต์ การงอกของเมล็ดสงูท่ีสดุ 70.2 และ 70.4 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 

7) กล้วยหอมอดุมไปด้วยโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต วิตามินเอ ไทอมีน (thiamine) 
ไรโบฟลาวิน (riboflavin) ไนอชีน (niacin) วิตามินชี และแร่ธาตจุ านวนมาก เช่น แคลเซียม เหล็ก 
โพแทสเซียม โดยเฉพาะธาตุเหล็กอยู่ในรูปท่ีกล้วยไม้สามารถน าไปใช้ในการเกิดรากเพ่ือการ
เจริญเติบโตได้ และอาหารท่ีใส่กล้วยภายใต้ความร้อนสูงในสภาพเป็นกรด จะท าให้สารควบคุม
การเจริญเติบโตในกล้วยละลายน า้ได้ดีขึน้ เพราะว่ากล้วยมีคณุสมบตัิเป็นบฟัเฟอร์ท่ีท าให้ pH ไม่
เปล่ียนแปลงมาก นอกจากนีใ้นเนือ้กล้วยหอมยงัประกอบไปด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด เช่น ไลชีน 
(lysine) ซิสเตอีน (cysteine) เมไทโอนีน (methionine) และอาจินีน (arginine) และสารเร่งการ
เจริญเติบโตของพืชเช่น GA3 GA7  (Arditti, 2008) ดงันัน้ในกล้วยหอมท าให้กล้วยไม้เจริญเติบโต
ได้ดีกวา่กล้วยชนิดอ่ืน ๆ (จิตราพรรณ พิลกึ, 2550)  

สุนทรี ทารพันธ์ (2558) พบว่าสูตรอาหารท่ีมีปริมาณน า้ตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ 
เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายมากกว่าสูตรอาหารท่ีมีปริมาณน า้ตาล
ซูโครส 0 3 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ้การเพิ่มอาหารเสริมอินทรีย์ยังช่วยให้กล้วยไม้สกุล
หวายเจริญเติบโตได้ดีขึน้อีกด้วย โดยอาหารสูตร VW ร่วมกับกล้วยหอม 10 เปอร์เซ็นต์ น า้ตาล
ซูโครส 2.0 เปอร์เซ็นต์ เติมวุ้น (phytagel) 0.20 เปอร์เซ็นต์ และ ผงถ่านกัมมนัต์ 0.05 เปอร์เซ็นต์
ท าให้ต้นอ่อนกล้วยไม้สกลุหวายเจริญเติบโตได้ดีท่ีสดุ ท าให้ได้ต้นท่ีสมบูรณ์แข็งแรง โดยกล้วยไม้
สายพนัธุ์แท้ (D.discolor ) มีความสงูเฉล่ีย 0.5 เซนติเมตร ให้น า้หนกัสด น า้หนกัแห้ง ความสงูต้น
และความยาวรากมากท่ีสุดเท่ากับ 740.5 และ 70.7 มิลลิกรัมต่อต้น 1.6 และ 4.4 เซนติเมตร 
ตามล าดบั เม่ือเลีย้งเป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกนัน้การเพาะเลีย้งตาข้างของกล้วยไม้สกลุหวาย 3 
ชนิด คือ D. antennatum, D. fleischeri J.J.Sm และ D. judy Rutz โดยเพาะเลีย้งในอาหารเหลว 
การเลีย้งตาข้าง 5 ตาในอาหารเหลวปริมาณ 10 มิลลิลิตร ในขวด 4 ออนซ์ ท าให้ตาข้าง D. 
fleischeri J.J.Sm มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด และพบว่าตาข้าง D. discolor ท่ีเลีย้งในอาหารเหลว
เป็นเวลา 2 สปัดาห์ เพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็ง VW ร่วมกับกล้วยหอม เป็นเวลา 12 สปัดาห์ ให้
ต้นการเจริญเติบโตดีท่ีสุด ส่วนตาข้าง D. fleischeri J.J.Sm และ D. judy Rutz พบว่าเพาะเลีย้ง
บนอาหารกึ่งแข็ง VW ร่วมกบักล้วยหอมให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตดีท่ีสดุ เป็นเวลา 12-24 สปัดาห์ จึง
สามารถได้ต้นออกปลกู 
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8) สารควบคุมการเจริญเติบโต (plant growth regulator) ปกติเนือ้เย่ือพืชจะสร้าง
ฮอร์โมนขึน้มาเองตามธรรมชาต ิแม้วา่จะมีในปริมาณเล็กน้อยแตก็่สามารถกระตุ้นการเจริญเตบิโต
จนพฒันาเป็นส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ ต่อมาได้มีการสงัเคราะห์สารท่ีมีคณุสมบตัิคล้ายฮอร์โมนพืช
ขึน้มา เรียกว่าสารควบคมุการเจริญเติบโต (growth regulator) ซึ่งในปัจจบุนัก็เรียกทัง้ฮอร์โมนพืช 
(plant hormone) และสารท่ีสงัเคราะห์ขึน้มาว่าสารควบคมุการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชท่ีนิยมใช้กันมากได้แก่ สารในกลุ่ม ออกซิน และไซโตไคนิน (แสงจันทร์ 
เอ่ียมธรรมชาต,ิ 2547) 

ออกซนิ (auxin)  
ในธรรมชาติฮอร์โมนกลุ่มนีป้กติพืชสร้างได้มากท่ีปลายยอด ท่ีก าลังเติบโตและ

บริเวณเนือ้เย่ือเจริญอ่ืน ๆ มีบทบาทการยืดของล าต้นและปล้อง การโค้งเข้าหาสิ่งเร้า ( tropism) 
การยับยัง้การเจริญของตาข้าง (apical dominance) การหลุดร่วงของใบ ดอก ผล และการเกิด
ราก เป็นต้น  ในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชออกซินส่งเสริมเนือ้เย่ือให้เกิดแคลลัส กระตุ้นการแบ่ง
เซลล์ และส่งเสริมการเกิดรากแต่ยบัยัง้การเกิดยอด ออกซินท่ีนิยมใช้ในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือมี
ดงัต่อไปนี ้IAA (Indole-3 acetic acid) IBA (Indole-3 butyric acid) NAA (Naphthalene acetic 
acid) NOA (Naphthoxy acetic acid) p-CPA (Para-chlorophenoxy acetic acid) และ 2,4-D 
(2,4-Dchlorophenoxy acetic acid)  

อย่างไรก็ตามออกซินท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ IAA IBA และ NAA เพ่ือ
กระตุ้ นให้เกิดรากและใช้ร่วมกับไซโตไคนินเพ่ือการเจริญของต้น ส่วน 2,4-D และ 2,4,5-T 
(Trichlorophenoxy acetic acid) มีผลกระตุ้นต่อการเจริญของแคลลสัได้ดี โดยทัว่ไปละลายออก
ซินด้วยเอทานอล (ethanol) หรือโซเดียมไฮดรอกไซค์ (NaOH) ท่ีเจือจาง ในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ
มีการใช้ IAA และ NAA ในความเข้มข้นท่ีต ่า การใช้ออกซินความเข้มข้นสงูมกัจะก่อให้เกิดความ
เป็นพิษต่อพืช เช่น ใบร่วง และต้นพืชหยุดชะงกัการเจริญเติบโตจนอาจตายได้ ซึ่งความเข้มข้นท่ี
เหมาะสมนีข้ึน้อยู่กับชนิดของพืช ส่วนการใช้ 2,4-D ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการชักน าให้เกิด
เอ็มบริโอ (embryogenesis) สามารถยบัยัง้กระบวนการสงัเคราะห์แสง และช่วยให้เซลล์ท่ีกลาย
พนัธุ์ (mutated cells) เพิ่มปริมาณได้รวดเร็ว การใช้ 2,4-D จะต้องระมัดระวังกว่าการใช้ออกซิน
ชนิดอ่ืน เพราะมีฤทธ์ิรุนแรงและสลายตวัยากกว่าออกซินชนิดอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 
(บญุยืน กิจวิจารณ์, 2544) 

ไซโตไคนิน (cytokinin)  



  25 

ไซโตไคนินเป็นสารประเภทท่ีถูกสร้างขึน้จากบริเวณปลายรากและใบอ่อน มีผล
กระตุ้นให้พืชเจริญเติบโต ส่งเสริมการแบง่เซลล์ กระตุ้นการเกิดยอดขณะท่ียบัยัง้การเกิดราก เร่ง
ให้ชิน้ส่วนของพืชเกิดหน่อเป็นจ านวนมากและยังช่วยการเจริญเติบโตของใบ กระตุ้ นให้เกิด
แคลลัสเม่ือใช้ร่วมกันกับออกซินในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม การใช้ออกชินกับไซโตไคนินร่วมกันมี
บทบาทส่งผลให้การเจริญเติบโตของเนือ้เย่ือดีกวา่การใช้ออกชินหรือไซโตไคนินอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ส่วนใหญ่นิยมใช้ไซโตไคนินดังต่อไปนี ้BA (6-Benzyladenine) BAP (6-Benzylaminopurine) 
และ kinetin (6-Furfuryl aminopurine)  

อะดีนีนซัลเฟต (adenine sulfate)  
เป็นสารท่ีใส่เพ่ือช่วยกระตุ้นการเกิดยอดในพืชบางชนิดท่ีเกิดยอดได้ค่อนข้างยาก 

ปริมาณท่ีใช้ประมาณ 80 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
สารที่ช่วยให้ความคงตัว  
โดยทั่วไปมักใช้วุ้น (agar) ซึ่งเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ท่ีมีมวล

โมเลกลุสูง ใช้ส าหรับการเตรียมอาหารกึ่งแข็ง ความเข้มข้นท่ีใช้ทัว่ไป คือ 0.6-1.0 เปอร์เซ็นต์ หรือ 
6-10 กรัมต่ออาหาร 1 ลิตร การใช้วุ้นในปริมาณท่ีต ่า (0.5 เปอร์เซ็นต์) จะท าให้อาหารไม่แข็งตวั
และไหลไปมาได้ โดยเฉพาะเม่ือมี pH ต ่า จึงไม่สามารถพยุงเนือ้เย่ือพืชไว้ได้ แต่ถ้าใช้วุ้ นใน
ปริมาณท่ีสงู (1.0 เปอร์เซ็นต์ ขึน้ไป) จะท าให้อาหารแข็งมากจนไม่สามารถให้น า้เพียงพอส าหรับ
การเจริญเติบโตของพืช และยงัท าให้พืชดดูอาหารไปใช้ได้ยาก ด้วยลกัษณะเป็นวุ้นท่ีคล้ายกบัเจล 
จงึมีข้อดี คือ ท าให้เนือ้เย่ือพืชดดูซมึสารอาหารได้ดีกวา่และใช้ในปริมาณท่ีน้อยกวา่  

แสง 
กล้วยไม้อิงอาศยัและกล้วยไม้อากาศสามารถงอกได้ในสภาพท่ีมีแสง Stimart และ 

Ascher (1981) มีรายงานว่า ในสภาพท่ีไม่มีแสงพืชก็สามารถอยู่รอดได้มากกว่าในสภาพท่ีมีแสง 
สูตรอาหารมีความสมัพนัธ์กับแสง โดยพบว่าในสภาพท่ีมีแสงเมล็ดจะงอกและเจริญได้ดีท่ีสุดใน
สตูรอาหาร Burgeff EG-1 แต่ในสภาพท่ีไม่มีแสงเมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ท่ีสุดในอาหารสูตร 
Thomale GD ดงันัน้แสงมีอิทธิพลตอ่พืชท่ีเพาะเลีย้งทัง้ในด้านความเข้มแสงและช่วงเวลาท่ีได้รับ
แสงนัน้ด้วย Burgeff (1936) เพราะหน้าท่ีส าคญัของแสง คือการให้พลงังานในกระบวนการสร้าง
อาหารของพืช และกล้วยไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในระยะเวลา 1-2 ปี โดยขึน้กบัความเข้มของ
แสงและคณุภาพของแสง (อนุพันธ์ กงบงัเกิด และคณะ, 2560) และยังพบว่าองค์ประ กอบของ
อาหารร่วมกับสภาพแสงส่งผลให้การงอกของเมล็ด โดยเมล็ดท่ีเพาะในอาหารท่ีเติมน า้มะพร้าว
ออ่นร่วมกบัผงมนัฝร่ัง อาหารท่ีเติมกล้วยหอมร่วมกบัน า้มะพร้าวออ่น และอาหารท่ีเติมกล้วยหอม
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ร่วมกบัผงมนัฝร่ัง ในสภาพมืดและแสง สง่เสริมให้เมล็ดกล้วยไม้เพรชหงึมีเปอร์เซ็นต์การงอกดีท่ีสดุ 
90-94 เปอร์เซ็นต์ (เยาวลกัษณ์ ฉตัรสวุรรณ์ และกาญจนา รุ่งรัชกานนท์, 2561) กล้วยไม้ส่วนใหญ่
ไม่ต้องการแสงแดดเต็มท่ี  โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวายต้องการแสงแดดประมาณ 60-70 
เปอร์เซ็นต ์

อุณหภูมิ 
อุณหภูมิมีผลต่อการงอกของเมล็ดของกล้วยไม้ การเกิดยอด และการเกิดรากของ

กล้วยไม้ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการงอกของกล้วยไม้ส่วนใหญ่ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส 
อณุหภูมิของกล้วยไม้ควรได้รับขณะปลกูต้องสม ่าเสมอ ไม่ควรเปล่ียนแปลงเกิน 2 องศาเซลเซียส 
(Arditti and Ernst, 1993)  

สภาพความดันบรรยากาศ 
สภาพความดนับรรยากาศ กล้วยไม้ทัว่ไปต้องการสภาพความดนับรรยากาศปกต ิแต่

มีบางชนิดก็สามารถทนตอ่ความดนับรรยากาศต ่าได้ (Arditti and Ernst, 1993) 
การปรับสภาพต้นกล้าก่อนน าออกปลูก 

การปรับสภาพก่อนน าออกปลูก โดยน าขวดกล้วยไม้ท่ีเป็นต้นกล้าสมบูรณ์ มีใบ 3-4 
ใบ ราก 3 ราก เป็นต้นกล้าท่ีสมบูรณ์ น าออกมาจากห้องเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ คลายฝาขวดและการ
ย้ายไปอาหารใหม่ท่ีมีวุ้นมากขึน้เพ่ือลดความชืน้ และน าออกมาไว้นอกห้องอหุภูมิปกติเพ่ือเพิ่มอหุ
ภูมิและแสง เป็นเวลา 1-2 สปัดาห์ จากนัน้จึงน าต้นกล้าไปล้างวุ้นออกให้หมด แล้ววางใส่ตะแกรง
ก่อนจุม่ลงในน า้ยากนัราเพ่ือน าไปปลกูในวสัดปุลกูตอ่ไป  

วัสดุปลูกที่ใช้ในการปลูกกล้วยไม้มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน 

กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกพืน้บ้านหาง่าย เหมาะส าหรับกล้วยไม้ทุกประเภท ท่ีมี
ราคาถกูและหาได้ง่ายเป็นท่ีนิยมกนัใช้หลายในด้านการค้า ข้อเสียของกาบมะพร้าว คือ ผไุว ถ้ารด
น า้มากเกินไปกาบมะพร้าวจะอุ้มน า้ไว้มาก และอาจท าให้รากเนา่ได้ง่าย ก่อนจะน ามาใช้ควรแซน่ า้
และเปล่ืยนถ่ายน า้หลาย ๆ ครัง้ จนน า้ใส เพ่ือเจือจางยางสีน า้ตาลในกาบมะพร้าว (สารเทนนิน) 
ก่อนใช้งาน เพราะยางมะพร้าวจะชะงกัการเติบโตของกล้วยไม้นอกจากนี ้กาบมะพร้าวย่อยสลาย
เร็วจงึต้องเปล่ียนวสัดปุลกูบอ่ย ๆ  (Rangsayatorn, 2009) 

สแฟกนัม่มอสเป็นวสัดปุลกูท่ีราคาตามเกรดใช้ปลกูไม้กล้วยไม้นิว้เป็นส่วนใหญ่และ
ใช้เป็นส่วนผสมเคร่ืองปลกูรองเท้านารี มีคณุสมบตัิ คือ น า้หนกัเบา รากกล้วยไม้ สามารถยึดเกาะ
ได้ดีมีช่องว่างระบายน า้ อากาศ ออกซิเจนหมุนเวียนได้ดี ไม่ดดูซบัเกลือจากปุ๋ ย มีความสา มารถ
ดดูน า้ได้ถึง 20 เท่าตวั การระบายน า้สม ่าเสมอ อุ้มความชืน้ได้ดี รากพืชเจริญเติบโตแผ่กระจายได้
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ดี มีการระเหยน า้ออกได้ ไม่อุ้มน า้จนเกินไป ดซูบัน า้พอเหมาะ รักษาความชืน้ไว้รอบราก ข้อเสีย 
ข้อเสีย คือ ผไุวและอุ้มน า้มากเกินไปหากรดน า้มาก (ธนวดี พรมจนัทร์, 2559) 

ไฮโดรตรอนหรือเมล็ดดินเผาเป็นวสัดุปลูกหาได้ยากใช้งานง่าย น า้หนกัเบา ถ่ายเท
อากาศได้ดี สะอาด โป่ง ระบายน า้ได้ดี ยอ่ยสลายยาก แตส่ามารถดดูซบัน า้และแร่ธาตไุด้น้อยกว่า
วัสดุชนิดอ่ืน นอกจากนัน้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ข้อเสีย คือ ราคาแพงและเม่ือใช้งานไป
นานๆ มกัเกิดราขาวและอาจเป็นท่ีอยู่ของแมลงเช่น มด ได้เน่ืองจากเม็ดไฮโดรตรอนโปร่งและเย็น  
(Kunakhonnuruk et al., 2018)  

7. งานวิจัยที่เก่ียวข้องในการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อกล้วยไม้ 
การเพาะเลีย้งกล้วยไม้เอือ้งเงนิ   

Rangsayatorn (2009)  ศกึษาการขยายพนัธุ์โดยการใช้หน่ออ่อนท่ีตดัตามขวางของ
กล้วยไม้เอือ้งเงิน (D. draconis. Rchb.f.) ในสภาพท่ีปลอดเชือ้ โดยน ามาเพาะเลีย้งบนอาหาร
ดดัแปลงสูตร MS ร่วมกับน า้ตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร และเติมสารควบคมุการเจริญเติบโต BA 
NAA และ kinetin ความเข้มข้นท่ีต่างกัน เพ่ือชกัน าให้เกิด PLBs จากการเพาะเลีย้ง 6-7 สัปดาห์ 
เพ่ือชกัน าให้เกิดยอด ผลพบว่า อาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
NAA ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ท าให้ PLBs มีการเจริญเติบโต 68 เปอร์เซ็นต์ และ PLBs 
เจริญเติบโตมากท่ีสดุประมาณ 11 PLBs ตอ่ชิน้ส่วนพืช ส่วนยอดอ่อนเติบโตดี บนอาหารสตูร MS 
ท่ีเติมน า้ตาลซูโครสร่วมกับน า้มะพร้าวอ่อน ท าให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตดีมีความสูงเฉล่ีย 6-8 
เซนติเมตร จากนัน้ย้ายต้นอ่อนออกปลกูในวสัดปุลกูด้วยใยมะพร้าว พบว่าต้นอ่อนเอือ้งเงินมีอตัรา
การรอดชีวิตมากท่ีสดุ 92 เปอร์เซ็นต ์ 

การเพาะเลีย้งกล้วยไม้เอือ้งแซะ 

ภุมรินทร์ คงมณี (2544) ศึกษาการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
เอือ้งแซะหลวง (D. scabrilingue Lindl.) ในสภาพปลอดเชือ้ โดยน ามาเพาะเลีย้งบนอาหาร
ดดัแปลงสูตร VW เพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าเมล็ดมีการงอกได้ดีในอาหารดดัแปลง
สูตร VW เม่ือย้ายต้นอ่อนไปเพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งดัดแปลงสูตร VW ท่ีเพิ่มวิตามินรวม 1 
แคปซูลพบว่า ต้นอ่อนเอือ้งแซะเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุด จากนัน้ศึกษาความเข้มข้นของสารเคมีใน
สตูรอาหาร VW กบัสภาพอาหารเหลวและอาหารแข็งสตูร VW พบวา่ต้นอ่อนเอือ้งแซะเจริญเตบิโต
ได้ดีท่ีสดุในอาหารเหลวสูตร VW เม่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในห้องปรับอากาศ
และอณุหภูมิห้อง พบว่าต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกนัเม่ือเพาะเลีย้งในห้องปรับอากาศ
อณุหภูมิ 25 องศาเซลเซียสต่อ 4,400 ลกัซ์ และอุณหภูมิห้อง 30-32 องศาเซลเซียสต่อ 820 ลกัซ์ 
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จากนัน้ย้ายต้นอ่อนออกปลูก พบว่า ต้นอ่อนเอือ้งแซะหลวงมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตมากท่ีสุดเม่ือ
ใช้ใยมะพร้าวเป็นวสัดปุลกู 

การเพาะเลีย้งกล้วยไม้สกุลหวายชนิดอื่น ๆ  
นุชรัฐ บาลลา (2553) ได้ท าการทดลองการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอือ้งเงินหลวง          

(D. Formosum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ โดยการน าโปรโตคอร์มมาเลีย้งบนอาหาร
สงัเคราะห์สูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เป็นเวลา 12 สปัดาห์ พบว่าโปรโตคอร์มท่ีเลีย้งบนอาหารสงัเคราะห์สตูร MS ท่ีเติมสาควบคมุ
การเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อการเจริญของโปรโตคอร์มมากท่ีสุด 
สามารถชกัน าให้เกิดยอดเฉล่ีย 8.89 ยอดตอ่โปรโตคอร์ม มีความสงูต้นเฉล่ีย 0.50 มิลลิเมตร และ
มีจ านวนใบเฉล่ีย 0.80 ใบตอ่โปรโตคอร์ม สว่นการศกึษาผลของสารอินทรีย์ ได้แก่ น า้มะพร้าวออ่น 
15 เปอร์เซ็นต์ มนัฝร่ังบด 15 เปอร์เซ็นต์ และกล้วยหอมบด 15 เปอร์เซ็นต์ พบว่าอาหารสงัเคราะห์
สตูร MS ร่วมกบัมนัฝร่ังบด 15 เปอร์เซ็นต์ มีผลตอ่การเจริญของโปรโตคอร์มมากท่ีสดุ จ านวนยอด
เฉล่ีย 3.57 ยอดต่อโปรโตคอร์ม มีความสูงต้นเฉล่ีย 0.69 มิลลิเมตร จ านวนใบเฉล่ีย 0.92 ใบต่อ
โปรโตคอร์ม และการศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 1 2 และ 3 
มิลลิกรัมตอ่ลิตร ร่วมกบัน า้มะพร้าวอ่อน 15 เปอร์เซ็นต์ มนัฝร่ังบด 15 เปอร์เซ็นต์ และกล้วยหอม
บด 15 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกบัอาหารสูตร MS พบว่าสตูรอาหารท่ีเติมสารควบคมุการเจริญเติบโต BA 
ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ร่วมกบัน า้มะพร้าวอ่อน 15 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การเจริญของโปรโต
คอร์มมากท่ีสุด สามารถชักน าให้เกิดยอดเฉล่ีย 3.8 ยอดต่อชิน้ส่วนพืช ความสูงต้นเฉล่ีย 0.37 
มิลลิเมตร จ านวนใบเฉล่ีย 0.50 ใบตอ่โปรโตคอร์ม 

นิภาวรรณ์ จิตโสภากลุ, สุภาวดี ตัง้ธีระวฒันะ, และพชัราภรณ์ แสงโยจารย์ (2557) 
จากการศึกษาการเก็บรวบรวมฝักกล้วยไม้ป่าไทยในเขตอีสานใต้ เพ่ือใซ้ในการขยายพนัธุ์สภาพ
ปลอดเชือ้ พบว่าสามารถรวบรวมฝักกล้วยไม้ป่าไทยทัง้หมด 12 สกุล 26 ชนิด จากจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เม่ือศึกษาผลของอาหารแข็งสูตร MS 
(1962) และสูตร VW (1949) ความเข้มข้นของน า้ตาลซูโครส (0-30 กรัมต่อลิตร) และความ
เข้มข้น BA (0-2 มิลลิกรัมต่อลิตร) ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ป่าไทย พบว่าเมล็ดกล้วยไม้ป่า
ไทยจ านวน 8 สกลุ 16 ชนิด ได้แก่ มาลยัแดง กหุลาบแดง เข็มแสด ข้างกระ ไอยเรศ เขาแกะ เอือ้ง
สามปอย สิงโต กล้ามปใูหญ่ เขากวางอ่อน เอือ้งดอกมะขาม เอือ้งสายผึง้ เอือ้งเงิน เอือ้งค า เอือ้ง
เงินหลวง พวงหยก และตากาฉ่อ สามารถงอกและเจริญเตบิโตเป็นต้นได้ ย้ายเพาะเลีย้งบนอาหาร
แข็งสูตร MS  VW ท่ีเติม และไม่เติมน า้ตาลซูโครส และ BA พบว่าจ านวนวนัท่ีงอกเฉล่ีย 4-90 วนั 
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อตัราการงอกเฉล่ียร้อยละ 2-100 เม่ือน าต้นกล้วยไม้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ จ านวน 8 ชนิด 
ได้แก่ ข้างกระ เขาแกะเขากวาง อ่อน เอือ้งค า เอือ้งเงิน เอือ้งดอกมะขาม เอือ้งเงินหลวง และ
พวงหยก ย้ายออกปลูกในโรงเรือน พบว่า ต้นกล้วยไม้ทัง้ 8 ชนิด สามารถเจริญเติบโตได้ โดยมี
อตัราการรอดชีวิตร้อยละ 100 เม่ือเลีย้งเป็นเวลา 8 สปัดาห์  

Kima et al., (2019) พบวา่การเพาะเลีย้งเมล็ดของกล้วยไม้นกกระยางขาวในอาหาร
สูตร MS ท าให้เกิดการงอกเป็นโปรโตคอร์มมีสีเขียวภายในเวลา 5 สัปดาห์ และ เพียงเวลา 12 
สปัดาห์ สามาถพฒันาโปรโตคอร์มท่ีมี rhizoids และ ยอดอ่อน นอกนัน้ในอาหารสตูร MS ร่วมกับ
ผงถ่านกัมมนัต์ 2 กรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดต้นอ่อนเฉล่ียสงูท่ีสุด เม่ือเทียบกบัการเติมผง
ถ่านกมัมนัต์ความเข้มข้น 0 1 2 3 และ 4 กรัมตอ่ลิตร 

Potshangbam and Leimapokpam (2014) การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชือ้ฝักของ
เอือ้งค า (D. chrysotoxum Lindl.) ท่ีมีอายุ 4 เดือน มาฟอกฆ่าเชือ้ด้วยการน ามาล้างน า้สะอาด
ผสมกับน า้ยาล้างจาน ประมาณ 10-15 นาที ล้างให้สะอาดให้น า้ไหลผ่านแล้วน าไปฟอกใน     
เมอร์คิวริกคลอไรด์ (mercuric chloride, HgCl2) ความเข้มข้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 7-8 นาที 
แล้วน าไปล้างด้วยน า้สะอาด 4-5 ครัง้ ตามด้วยการน าเอาฝักมาจุ่มลงแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 
ประมาณ 8-10 นาที เอามีดมาตดัฝักส่วนปลายและหวัฝักออกก่อน แล้วผา่ฝักเข่ียเมล็ดลงเลีย้งบน
อาหารน าเอาขวดไว้ในห้องเพาะเลีย้งอณุหภมูิ 25±1 องศาเซลเชียสให้แสง 16 ชัว่โมงตอ่วนั 

ธนวดี พรหมจนัทร์, สภุาวดี รามสตูร, และปรีดา บญุเวศน์ (2559) ศกึษาผลของการ
เติมผงถ่านกมัมนัต์ เพ่ือสร้างความมืด ดดูซบัสารท่ีไม่พึงประสงค์ หรือ สารยบัยัง้ต่าง ๆ และสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต หรือสารอินทรีย์ในอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ นอกจากนีผ้งถ่านกัมมันต์ 
อาจจะส่งเสริมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดและการพฒันาโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ได้ขึน้อยูก่บั
ชนิดและเนือ้เย่ือของพืช และยังพบว่าการเพาะเลีย้งกล้วยไม้เอือ้งกุหลาบกระเป๋าปิด (Aerides 
odoradum) บนอาหารสูตร MS ร่วมกับน า้มะพร้าวอ่อน 15 เปอร์เซ็นต์ เพาะเลีย้งในสภาพปลอด
เชือ้ปราศจากผงถ่านกมัมนัต์  เป็นเวลา 12 สปัดาห์ ก่อนย้ายไปปลกูในสแฟกนัม่มอส เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ ท าให้ต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งกุหลาบกระเป๋าปิดมีอัตราการรอดชีวิตสูงสุดเท่ากับ 100 
เปอร์เซ็นต ์ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 
1. พืชท่ีใช้ในการวิจยั 
2. วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมอาหาร 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
4. วิธีการทดลอง 
5. การวิเคราะห์ข้อมลูผลการทดลอง 

1. พืชที่ใช้ในการวิจัย 
กล้วยไม้สกลุหวาย 2 ชนิด คือ เอือ้งเงินและเอือ้งแซะ โดยการทดลองน าใช้ฝักกล้วยไม้

ทัง้สองชนิด 

2. วัสดุและอุปกรณ์ 
2.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหาร 

- ขวดแก้ว (bottle) ขนาด 4 และ 8 ออนซ์ พร้อมฝาปิด  
- บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 25 30 50 100 500 1000 และ 2000 มิลลิลิตร  
- ขวดแก้วบรรจสุารเคมี (duran bottle) ขนาด 250 500 และ 1000 มิลลิลิตร  
- ปิเปตต์ (pipete)  
- ช้อนตกัสาร (spatula)  
- ถงุพลาสตกิทนความร้อน (plastic bag)  
- อะลมูิเนียมฟอยล์ (aluminium foil)  
- แทง่แก้วคนสาร (stirring rod)  
- เคร่ืองมือวดัความเป็นกรด-ดา่ง (pH meter)  
- เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 และ 4 ต าแหนง่ (balance)  
- หม้อนึง่ความดนัไอน า้ (autoclave)  
- ตู้อบไมโครเวฟ (microwave)  
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2.2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในตู้เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 
- ตู้ เย็น (refrigerator)  
- ตู้ ย้ายเนือ้เย่ือ (lamina air-flow cabinet)  
- มีดผา่ตดั (surgical knife)  
- ปากคีบ (forceps)  
- ตะเกียงแอลกอฮอล์ (alcohol burner)  
- ตะแกรงโลหะ (metal rack)  
- ผ้าสะอาดท่ีนึง่ฆา่เชือ้ (sterilized cloth)  
- ไฟแช็ค (lighter)  
- จานแก้ว (petri dish)  

2.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ 
- ชัน้วางเลีย้งเนือ้เย่ือ (culture shelf) 
- เคร่ืองควบคมุอณุหภมูิ (air condition)  
- เคร่ืองควบคมุเวลา (timer)  
- หลอดฟลอูอเรสเซนต์ (fluorescent lamp) 

2.4 สภาพในห้องเพาะเลีย้ง 
ห้องเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือเป็นห้องควบคมุให้มีอณุหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงท่ีมี

ความเข้มแสง 50 ไมโครโมลตอ่ตารางเมตรตอ่วินาที เป็นเวลา 16 ชัว่โมงตอ่วนั ปฎิบตัิงานในด้าน
การขยายพนัธุ์พืช 
2.5 สารเคมี (Reagent) 

Stock solution อาหารสังเคราะห์สูตร  VW (Vacin and Went, 1949) ทัง้ 3 Stock 
ซึง่ประกอบด้วย ธาตอุาหารหลกั ธาตุอาหารรอง กรดอะมิโนและวิตามิน น า้ตาลซูโครส (sucrose)  
ผงวุ้น (agar) น า้กลัน่ปลอดเชือ้ (sterilize distilled water) ผงถ่านกัมมนัต์ (activated charcoal) 
แอลกอฮอล์  (alcohol) 70 และ 95 เปอร์เซ็น ต์  สารละลาย  Clorox (sodium hypochlorite, 
NaOCl2 6 เปอร์เซ็นต์) Tween 20 เมอร์คิวริกคลอไรด์ (mercuric chloride, HgCl2) และสาร
ปฏิชีวนะซีโฟทาซิม (cefotaxime) 
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ตาราง 2 สตูรอาหาร 

สารเคมีใช้ในการปรับความเป็นกรด-เบส (pH) ได้แก่ 1N NaOH และ 1N HCl 

 
 
 
 

 

Stock ช่ือสาร ปริมาณใช้ตอ่ 1 ลิตร (มิลลิกลมัตอ่ลิตร) 

Stock solution A 

 

KNO3 

(NH4)2SO4 

KH2PO4 

MnSO4.H2O 

525 

500 

250 

5.7 

Stock solution B MgSO4.7H2O 250 

Stock solution C 

 

Disodium EDTA 

FeSO4.7H2O 

37.25 

27.85 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะบนอาหารสตูร VW  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
หมายเหตุ เมล็ดจากการงอกเจริญเตบิโตเป็นโปรโตคอร์มและชกัน าให้เกิด PLBs 

ภาพประกอบ 4 การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือของกล้วยไม้เอือ้งเงิน 

 
 

เมล็ด 

การฟอกฆ่าเชือ้พืน้ผิว 

การชกัน าให้เกิด PLBs และเพิ่มปริมาณ โดยเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสตูร VW ท่ีเตมิ
สารควบคมุการเจริญเตบิโต BA ท่ีความเข้มข้นตา่ง ๆ 

การชกัน าให้ PLBs เกิดเป็นต้นอ่อนโดยเพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสตูร VW 

การกระตุ้นให้ต้นอ่อนเจริญเตบิโตได้รวดเร็วโดยเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสตูร VW ท่ี
เตมิน า้ตาลซูโครสท่ีความเข้มข้นตา่ง ๆ 

การชกัน าต้นออ่นพฒันาเป็นต้นท่ีสมบรูณ์โดยเพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสตูร VW ท่ีเตมิ
สารอินทรีย์ชนิดตา่ง ๆ 

การน ามาออกปลกูโดยศกึษาวสัดปุลกูและสภาวะท่ีเหมาะสมตอ่การอยู่รอด 

ของเอือ้งเงินในสภาพธรรมชาติ 

การขยายพนัธุ์กล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะในหลอดทดลอง 

การชกัน าให้เกิดโปรโตคอร์มโดยเพาะเลีย้งบนอาหาร
แข็งสตูร VW 

การชกัน าต้นออ่นพฒันาเป็นต้นท่ีสมบรูณ์โดยเพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสตูร VW  
ท่ีเตมิมนัฝร่ังและผงถ่านกมัมนัต์  
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4. วิธีการทดลอง 
4.1 การฟอกฆ่าเชือ้เนือ้เยื่อชิน้ส่วนกล้วยไม้ 

โดยน าเอาฝักกล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะท่ีมีอายุประมาณ 10-12 เดือน มาท า
การฆ่าเชือ้ด้วยการน าเอาฝักไปล้าง แล้วฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ให้ทัว่น าเข้าตู้ ย้าย
เนือ้เย่ือ จากนัน้น าไปจุ่มแอลกอฮอล์  95 เปอร์เซ็นต์ แล้วผ่านเปลวไฟ ท า 2-3 ครัง้ จากนัน้ น ามา
วางบนจานเพาะเชือ้ใช้มีดผ่าตดัส่วนหัวและท้ายฝักออก ผ่าฝักตามยาวแล้วน าเอาปากคีบคีบ
เมล็ดกล้วยไม้ลงบนอาหารสูตร VW ร่วมกับน า้มะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรต่อลิตร และเติมผง
ถ่านกมัมนัต์ 2 กรัมตอ่ลิตร น าขวดเพาะเลีย้งวางบนชัน้วางขวดท่ีห้องเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ เพ่ือชกัน า
ให้เกิดโปรโตคอร์ม 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ลกัษณะฝักกล้วยไม้เอือ้งเงิน 

4.2 ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโต BA ต่อการเพิ่มจ านวนของ PLBs กล้วยไม้เอือ้ง
เงนิและเอือ้งแซะ 

1) กล้วยไม้เอือ้งเงนิ 

น าโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งเงินขนาด 0.2-0.3 มิลลิเมตร  อายุ 25 สปัดาห์ ย้ายมา
เพาะเลีย้งในอาหารเหลวสตูร VW ร่วมกบัน า้มะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร ท่ีมีน า้ตาลซูโครส 
20 กรัมต่อลิตรเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  
pH 4.8-5 เขย่าด้วยความเร็ว 100 รอบต่อนาที การทดลองได้ท า 2 รอบ รอบท่ี 1 โดยการนับ
จ านวนก้อนโปรโตคอร์ม 10 ก้อนตอ่ขวด ท า 5 ซ า้ เพาะเลีย้งเป็นเวลา 6 สปัดาห์ บนัทกึผลโดยการ
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นบัจ านวน และวดัขนาดของโปรโตคอร์ม ส่วนครัง้ท่ี 2 ท าการชั่งน า้หนักโปรโตคอร์ม 1 กรัมต่อ
ขวด ท า 5 ซ า้ เพาะเลีย้งป็นเวลา 6 สปัดาห์ บนัทึกผลโดยชัง่น า้หนกัสดและน า้หนกัแห้งของโปรโต
คอร์มท่ีได้ น าไปค านวณหาน า้หนกัของโปรโตคอร์มท่ีเพิ่มขึน้ตอ่น า้หนกัโปรโตคอร์มเร่ิมต้น 1 กรัม 
และบนัทกึภาพ 

2) กล้วยไม้เอือ้งแซะ 
น าเอาโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งแซะ ขนาด 0.2-0.3 มิลลิเมตร อาย ุ18 สปัดาห์ ย้าย

มาเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสูตร VW ร่วมกับน า้มะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ท่ีมีน า้ตาล
ซูโครส 20 กรัมตอ่ลิตรเติมสารควบคมุการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมตอ่
ลิตร pH 4.8-5 เขย่าด้วยความเร็ว 100 รอบต่อนาที การทดลองได้ท า 2 รอบ ๆ ละ 5 ซ า้ โดยการ
นบัจ านวนก้อนโปรโตคอร์ม 10 ก้อนต่อขวด เพาะเลีย้งเป็นเวลา 6 สปัดาห์  บนัทึกผลโดยการนบั
จ านวน และวัดขนาดของโปรโตคอร์ม และต้นอ่อนกล้วยไม้ ได้แก่ จ านวนยอด จ านวนใบ และ
บนัทกึภาพ  
4.3 ผลของปริมาณน า้ตาลซูโครสต่อการเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วของต้นอ่อนกล้วยไม้
เอือ้งเงนิและเอือ้งแซะ 

ศึกษาผลของน า้ตาลท่ีเติมในอาหารสูตร VW น าเอา PLBs ระยะท่ีมี 2 ใบ ของ
กล้วยไม้ทัง้ 2 ชนิด ท่ีเพาะเลีย้งบนสตูรอาหารสงัเคราะห์  VW จากนัน้ย้ายไปเพาะเลีย้งบนอาหาร
เหลวสังเคราะห์สูตร VW ท่ีเติมน า้ตาล ระดับความเข้มข้น 1 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ เขย่าด้วย
ความเร็ว 100 รอบตอ่นาที ท าการทดลอง 1 รอบ 10 ซ า้ โดยการนบัจ านวนต้นอ่อน 10 ต้นตอ่ขวด 
ตอ่หนึง่หนว่ยการทดลองเพาะเลีย้งเป็นเวลา 6 สปัดาห์ บนัทึกการเจริญเตบิโต โดยนบัจ านวน และ
วดัขนาดต้นออ่นกล้วยไม้ ได้แก่ จ านวนยอด ความยาวยอด จ านวนราก จ านวนใบ และบนัทกึภาพ  
4.4 ผลของสูตรอาหาร VW ดัดแปลงท่ีเตมิสารอินทรีย์ต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ 

ศกึษาผลอาหารทัง้ 5 สตูร ท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของเอือ้งเงินและเอือ้งแซะ
น าเอาต้นอ่อนกล้วยไม้ทัง้ 2 ชนิด ท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร VW มีใบ 2 ใบ เพาะเลีย้งบนอาหาร
สงัเคราะห์ 5 สตูร ได้แก่ VW  ท่ีเติมด้วยน า้มะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรต่อลิตร กล้วยหอมบด 150 
กรัมตอ่ลิตร มนัฝร่ังบด 150 กรัมตอ่ลิตร น า้มะเขือเทศ 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร และสตูรผสม (ท่ีผสม
น า้มะพร้าวอ่อน 50 มิลลิลิตรต่อลิตร กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร มันฝร่ังบด 50 กรัมต่อลิตร  
มะเขือเทศ 50 มิลลิลิตรต่อลิตร) ท าการทดลอง 10 ซ า้ต่อหนึ่งหน่วยการทดลองเพาะเลีย้ง เป็น
เวลา 12 สปัดาห์ บนัทึกการเจริญเติบโต โดยนบัจ านวน และวดัขนาดของต้นอ่อนกล้วยไม้ ได้แก่ 
จ านวนยอด ความยาวยอด จ านวนราก ความยาวราก จ านวนใบ และบนัทกึภาพ 



  36 

4.5 การปรับสภาพและชนิดของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมต่อการน าออกปลูกในสภาพ
ธรรมชาต ิ

การปรับสภาพก่อนน าออกปลูก โดยน าขวดกล้วยไม้ท่ีเป็นต้นกล้าสมบูรณ์ มีใบ 3-4 
ใบ ราก 3 ราก ขึน้ไปเป็นต้นกล้าท่ีสมบูรณ์ น าออกมาจากห้องเพาะเลีย้ง คลายฝาขวดออกมาไว้
ห้องอหุภูมิปกติ เป็นเวลา 1-2 สปัดาห์ นอกจากนัน้น าต้นอ่อนออกจากขวดน ามาล้างวุ้นออกด้วย
น า้สะอาดให้หมดแล้ว น าต้นกล้าแช่ในน า้ยากนัรา ประมาณ 10 นาที เอาขึน้มาวางบนตะแกรงให้
หมาด แล้วค่อยน าไปใส่ในวสัดุปลูก ในกระถางท่ีมีวสัดุปลูก ได้แก่ ขุยมะพร้าวสับ ไฮโดรตรอน 
สแฟกนมัมอส (ตาราง 3 ) ท าการทดลอง 10 ซ า้ ตอ่หนว่ยการทดลอง จากนัน้น าไปไว้ในเรือนเพาะ
ช า เป็นเวลา 4 สปัดาห์ รดน า้เวลาเช้าและเย็นทกุวนั บนัทกึอตัราการรอดชีวิต โดยนบัจ านวน และ
วดัขนาดของต้นออ่นกล้วยไม้ ได้แก่ ความสงูยอด จ านวนยอด จ านวนใบ และบนัทกึภาพ 

ตาราง 3 ชนิดของวสัดท่ีุใช้ปลกูต้นกล้ากล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะในสภาพธรรมชาติ 

วัสดุปลูก อัตราส่วน 

ขยุมะพร้าวสบั 1 

ไฮโดรตรอน 1 

สแฟกนัม่มอส 1 

ขยุมะพร้าวสบัผสมไฮโดรตรอน 1:1 

สแฟกนัม่มอสผสมไฮโดรตรอน 1:1 

ขยุมะพร้าวสบัผสมสแฟกนัม่มอสและไฮโดรตรอน 1:1:1 

5. การวิเคราะห์ผลการทดลอง 
บนัทึกผลการทดลองการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต BA เพ่ือพัฒนาโปรโตคอร์ม 

วดัผลโดยนับจ านวนและวดัขนาด และชั่งน า้หนักของโปรโตคอร์มท่ีเพิ่มขึน้ การทดลองปริมาณ
น า้ตาลความเข้มข้นต่างกนัเพ่ือชกัน าให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บนัทึกการเจริญเติบโต 
โดยนบัจ านวน และวดัขนาดต้นอ่อนกล้วยไม้ ได้แก่ ความยาวยอด จ านวนยอด จ านวนใบ และ
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จ านวนราก การทดลองดดัแปลงสตูรอาหาร VW ท่ีเติมสารอินทรีย์ตา่ง ๆ เพ่ือชกัน าให้เกิดเป็นต้นท่ี
สมบรูณ์ การนบัจ านวนยอด จ านวนใบ ความสงูของล าต้น จ านวนราก และความยาวราก  ศกึษา
ชนิดของวสัดปุลกูท่ีเหมาะสมตอ่การน าออกปลกูในธรรมชาติ วดัอตัราการรอดชีวิต วดัความสงูต้น 
นบัจ านวนยอด จ านวนใบ และบนัทึกภาพ แล้วน าข้อมลูท่ีได้จากแตล่ะการทดลองแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ CRD (Completely randomized design) และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู่โดยใช้
วิธี  DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) ท่ีช่วงความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

1.  การฟอกฆ่าเชือ้ฝักของกล้วยไม้เอือ้งเงนิและเอือ้งแซะ 
1.1. การฟอกฆ่าเชือ้ฝักของกล้วยไม้เอือ้งเงิน 

การเพาะเมล็ดเอือ้งเงินเพ่ือพฒันาของโปรโตคอร์มบนอาหารสงัเคราะห์ดดัแปลงสตูร  
VW (1949) เป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยเมล็ดมีสีจากสีเหลืองขนาดเล็กเหมือนฝุ่ นสีเหลือง ค่อย ๆ 
เปล่ียนเป็นสีเขียวอ่อนเป็น โปรโตคอร์มสีเขียว อ้วน แล้วค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีเขียวปนเหลือง 
(ภาพประกอบ 6) โปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งเงินสามารถงอกและเจริญเติบโตดี การฟอกฆ่าเชือ้
ด้วยวิธีการเผาเป็นวิธีท่ีได้ผลดีสามารถท าให้ชิน้สว่นพืชปลอดเชือ้ เมล็ดงอกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6 ลกัษณะโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งเงิน เพาะเลีย้งบนอาหารสตูร VW ก. เอือ้งเงิน 1 
สปัดาห์  ข. เอือ้งเงิน 9 สปัดาห์   

1.2. การฟอกฆ่าเชือ้ฝักของกล้วยไม้เอือ้งแซะ 
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอือ้งแซะเพ่ือพัฒนาของโปรโตคอร์ม บนอาหารสังเคราะห์

ดดัแปลงสูตร  VW (1949) เป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยเมล็ดท่ีมีสีเหลืองขนาดเล็กเหมือนฝุ่ นค่อย ๆ 
เปล่ียนเป็นโปรโตคอร์มสีเขียวอ่อน (ภาพประกอบ 7) โปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งแซะสามารถงอก
และเจริญเติบโตดี การฟอกฆ่าเชือ้ด้วยวิธีการเผาเป็นวิธีท่ีได้ผลดีสามารถท าให้ชิน้ส่วนพืชปลอด
เชือ้เมล็ดงอกได้ 100 เปอร์เซ็นต ์

ค 

 

 

ข ก 
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ภาพประกอบ 7 ลกัษณะของเมล็ดและโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งแซะเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร  
VW ก. เอือ้งแซะ 1 สปัดาห์   ข. เอือ้งแซะ 9 สปัดาห์ 

2. ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโต BA ต่อการเพิ่มจ านวนของ PLBs กล้วยไม้เอือ้ง
เงนิและเอือ้งแซะ 
2.1 ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโต BA ต่อการเพิ่มจ านวนของ PLBs กล้วยไม้เอือ้ง
เงนิ 

เม่ือน าเอาโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งเงินขนาด 0.2-0.3 เซนตเิมตร โดยการนบัจ านวน
ก้อนโปรโตคอร์ม 10 ก้อนต่อขวด มาเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสูตร VW ร่วมกับน า้มะพร้าวอ่อน 
150 มิลลิลิตรต่อลิตร น า้ตาลซูโครส  20 กรัมต่อลิตร และเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA 
ความเข้มข้นต่างกัน 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารปริมาณ 20 มิลลิลิตรต่อขวด เขย่า
เพ่ือให้เซลล์ได้รับอากาศด้วยความเร็วรอบประมาณ 100 รอบตอ่นาที เป็นเวลา  6 สปัดาห์ บนัทึก
การวัดขนาดและนับจ านวนก้อนโปรโตคอร์มท่ีเพิ่มขึน้ พบว่า จ านวนก้อนโปรโตคอร์มเม่ือลงใน
อาหารเหลว ท าก้อนโปรโตคอร์มแตกกระจายเป็นก้อนเล็ก ๆ จากการทดลองพบว่าอาหารท่ีเติม 
BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร จ านวนและขนาดของก้อน PLBs เพิ่มขึน้มากท่ีสดุ นอกนัน้ยงั
พบว่าโปรโตคอร์มท่ีเพาะเลีย้งในอาหารท่ีเติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร และไม่เติม BA 
มีจ านวน PLBs ไมแ่ตกตา่งกนั ( 0.05)p   

เม่ือน าโปรโตคอร์มเอือ้งเงิน ขนาด 0.2-0.3 เซนตเิมตร น ามาชัง่น า้หนกัสด 1 กรัมตอ่
อาหาร 20 มิลลิลิตรต่อขวด เพาะเลีย้งในอาหารเหลวสูตร VW ดดัแปลงร่วมกับน า้มะพร้าว 150 
ลิลลิลิตรต่อลิตร และเติมสารควบคมุการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้นแตกตา่งกนั 0 1 2 และ 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร เขย่าเพ่ือให้เซลล์ได้รับอากาศด้วยความเร็วรอบประมาณ 100 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 6 สปัดาห์ บนัทกึน า้หนกัสดและน า้หนกัแห้ง PLBs กล้วยไม้เอือ้งเงิน พบวา่ อาหารท่ีเตมิ BA 
ให้ค่าเฉล่ียน า้หนักสดแตกต่างกัน โดยพบว่าโปรโตคอร์มท่ีเพาะเลีย้งในอาหารท่ีเติม BA ความ
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เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้น า้หนักสดเฉล่ียเพิ่มขึน้สูงท่ีสุด 4.01±0.51 กรัม ท าให้เกิด PLBs ดี
ท่ีสุด และเพิ่มจ านวนมากท่ีสุด นอกจากนีย้ังพบว่าโปรโตคอร์มท่ีเพาะเลีย้งในอาหารท่ีเติม BA 
ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร และไม่เติม BA ให้คา่เฉล่ียน า้หนกัสดเท่ากนั 3.09±0.31 และโปร
โตคอร์มท่ีเพาะเลีย้งในอาหารท่ีเติม BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้น า้หนักสดเฉล่ีย 
2.77±0.31 กรัม ส่วนน า้หนกัแห้งของโปรโตคอร์มจากอาหารสูตร VW ท่ีเติม BA ทุกความเข้มข้น
ไมแ่ตกตา่งกนั ( 0.05)p   (ตาราง 4 ภาพประกอบ 8) 

ตาราง 4 ผลของ BA ตอ่การเพิ่มจ านวนโปรโตคอร์มของเอือ้งเงินเพาะเลีย้งในอาหารเหลว         
เป็นเวลา 6 สปัดาห์ 

สารควบคมุ 

การเจริญเติบโต (BA) 

ความเข้มข้นมิลลิกรัมตอ่ลิตร 

 0 1 2 3 

น า้หนกัสด  3.09 ab ± 0.31 4.01 a ± 0.51 3.09 ab ± 0.31 2.77 b ± 0.31 

น า้หนกัแห้ง  0.26 a ± 0.04 0.34 a ± 0.02 0.30 a ± 0.03 0.25 a ± 0.04 

หมายเหต ุ อกัษรเหมือนกนัเฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์มีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิชว่ง
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ จากการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูโ่ดยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple 
Range Test)   
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 ภาพประกอบ 8 โปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งเงินเพาะเลีย้งในอาหารสตูร VW ท่ีเตมิ BA ความ
เข้มข้นตา่งกนั เป็นเวลา 6 สปัดาห์ 

ก. ไมเ่ตมิฮอร์โมน   
ข. BA 1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  
ค. BA 2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  
ง.  BA 3 มิลลิกรัมตอ่ลิตร   
 

2.2  ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโต BA ต่อการเพิ่มจ านวนของ PLBs กล้วยไม้เอือ้ง
แซะ 

เม่ือน าเอาโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งแซะขนาด 0.2-0.3 เซนติเมตร โดยการนับ
จ านวนก้อนโปรโตคอร์ม 10 ก้อนตอ่ขวด มาเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสตูร VW ร่วมกบัน า้มะพร้าว
ออ่น 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร น า้ตาลซูโครส 20 กรัมตอ่ลิตร และเตมิสารควบคมุการเจริญเตบิโต BA 
ความเข้มข้นต่างกันคือ 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารปริมาตร 20 มิลลิลิตรต่อขวด  
เขย่าเพ่ือให้เซลล์ได้รับอากาศด้วยความเร็วรอบประมาณ 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
พบว่าอาหารท่ีเติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิด PLBs เฉล่ียมาก
ท่ีสดุ 12.40±1.03 โปรโตคอร์มต่อชิน้ส่วนพืช ขนาดของก้อนเฉล่ีย 0.34±0.12 เซนติเมตร มีสีเขียว
แตกเป็นก้อนจ านวนมาก ส่วนอาหารท่ีไม่เติม BA สามารถชกัน าให้เกิด PLBs เฉล่ีย 11.20±2.68 
โปรโตคอร์มต่อชิน้ส่วนพืช จ านวนยอดเฉล่ีย 1.28±0.51 ยอดต่อชิน้ส่วนพืช ความยาวยอดเฉล่ีย 
0.62±0.23 เซนติเมตร และจ านวนใบเฉล่ีย 0.92±0.40 ใบต่อชิน้ส่วนพืช ลกัษณะของ PLBs อ้วน 
มีใบยาวและแหลม อาหารสตูร VW ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้
เกิดจ านวนยอดเฉล่ียมากท่ีสดุ 1.67±0.57 ยอดตอ่ชิน้ส่วนพืช จ านวนใบเฉล่ียมากท่ีสดุ 1.61±0.75 
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ใบต่อชิน้ส่วนพืช ความยาวยอดเฉล่ียมากท่ีสุด 0.69±0.09 เซนติเมตร และจ านวน PLBs เฉล่ีย 
10.00±0.00 โปรโตคอร์มตอ่ชิน้ส่วนพืช ล าต้นอ้วน ใบหนามีสีเขียวแผ่นใบกว้าง และอาหารท่ีเติม 
BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิด โปรโตคอร์มตอ่ชิน้ส่วนพืช จ านวนยอด
เฉล่ีย 0.60±0.89 ยอดต่อชิน้ส่วนพืช ความยาวยอดเฉล่ีย 0.66±0.62 เซนติเมตร จ านวนใบเฉล่ีย 
1.00±0.63 ใบตอ่ชิน้ส่วนพืช และ PLBs เฉล่ีย 7.20±3.83 เพราะ PLBs บางจ านวนมีการเปล่ียนสี
จากสีเขียวค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีน า้ตาล และก็ตายในท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี DMRT พบว่าโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งแซะท่ีเพาะเลีย้งใน
อาหารเหลวสูตร VW ท่ีไม่เติม BA และ ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 1 2 3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความ
ยาวยอดเฉล่ียไม่แตกตา่งกัน ( 0.05)p   ส่วนจ านวน PLBs เฉล่ีย จ านวนยอดเฉล่ีย และจ านวน
ใบเฉล่ียมีความแตกตา่งทางสถิตท่ีิชว่งความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์(ตาราง  5 ภาพประกอบ 9) 

ตาราง 5 ผลของสารควบคมุการเจริญเติบโต BA ตอ่การเพิ่มจ านวน PLBs กล้วยไม้เอือ้งแซะ 

สตูรอาหาร ความยาวยอด
เฉล่ีย (ซม.) 

จ านวนยอดเฉล่ีย 
(ยอด/ชิน้สว่นพืช) 

จ านวนใบเฉล่ีย 
(ใบ/ชิน้สว่นพืช) 

จ านวน PLBs 

VW (control) 0.62 a ± 0.23 1.28 ab ± 0.51 0.92 ab ± 0.40 11.20 a ± 2.68 

VW + BA1 mg/L 0.69 a ± 0.20 1.67 a ± 0.57 1.61 a ± 0.75 10.00 ab ± 0.00 

VW + BA 2 mg/L 0.34 a ± 0.12 - - 12.40 a ± 2.30 

VW + BA 3 mg/L 0.66 a ± 0.62 0.60 b ± 0.89 1.00 ab ± 1.41 7.20 b ± 3.83 

หมายเหต ุ อกัษรเหมือนกนัเฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์มีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิชว่ง
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ จากการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธี DMRT (Duncan’s 
Multiple Range Test) 
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ภาพประกอบ 9 โปรโตคอร์มของกล้วยไม้เอือ้งแซะเพาะเลีย้งในอาหารสตูร  VW ท่ีเติม BA ความ
เข้มข้นตา่งกนั เป็นเวลา 6 สปัดาห์ 

ก. ไมเ่ตมิฮอร์โมน   
ข. BA 1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  
ค. BA 2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  
ง. BA 3  มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

3. ผลของปริมาณน า้ตาลซูโครสต่อการเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วของต้นอ่อนกล้วยไม้
เอือ้งเงนิและเอือ้งแซะ 
3.1 ผลของปริมาณน า้ตาลซูโครสต่อการเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วของต้นอ่อนกล้วยไม้
เอือ้งเงนิ 

ผลการศกึษาปริมาณน า้ตาลซูโครสท่ีเหมาะสมตอ่การชกัน าต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งเงิน
เพาะเลีย้งในอาหารเหลวสตูร  VW เติมน า้ตาลซูโครส ท่ีระดบัความเข้มข้นแตกต่างกนั 1 2 และ 3 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 6 สปัดาห์ พบวา่ต้นออ่นของกล้วยไม้ไมส่ามารถพฒันาเป็นต้นสมบรูณ์ได้ แต่
กลบัเกิดเป็น PLBs มากมายโดยอาหารสูตร VW ท่ีเติมน า้ตาลซูโครสความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ 
ชกัน าให้เกิด PLBs มากท่ีสดุ จากนัน้จงึได้ย้ายลงไปเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร VW ดดัแปลงท่ีเติม
มนัฝร่ังบด 150 กรัมตอ่ลิตร เป็นเวลา 9 สปัดาห์ พบวา่ยงัเกิดเป็น PLBs จ านวนมาก แต ่PLBs นัน้
มีการพฒันามากขึน้ จึงย้าย PLBs ขนาด 0.3-0.5  เซนติเมตร มาเพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสูตร 
VW ท่ีเติมมนัฝร่ังบด 150 กรัมต่อลิตรและผงถ่านกมัมนัต์ 2 กรัมต่อลิตร ขวดละ 5 ก้อน เป็นเวลา 
8 สัปดาห์ พบว่า PLBs จากอาหารเหลวสูตร VW ท่ีเติมน า้ตาลซูโครส 1 เปอร์เซ็นต์ มี PLBs 

ง ค ข ก 
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เพิ่มขึน้ และมีการพัฒนาเป็นต้นอ่อน โดยมีความยาวยอดเฉล่ีย 1.31±0.09 เซนติเมตร จ านวน
ยอดเฉล่ีย 21.51±2.84 ยอดต่อต้น จ านวนใบเฉล่ีย 21.58±1.98 ใบต่อต้น จ านวนรากเฉล่ีย 
5.32±0.75 รากต่อต้น ความรากเฉล่ีย 0.26±0.07 เซนติเมตร ได้ต้นอ่อนมีใบสีเขียว มีรากสีเขียว
ยาวและปลายรากสีขาว ส่วน PLBs ท่ีได้จากการเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสตูร VW ท่ีเติมน า้ตาล
ซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีการเปล่ียนแปลงพฒันาเป็นต้นออ่นเจริญเติบโตดี โดยความยาวยอด
เฉล่ียมากท่ีสุด 1.51±0.06 เซนติเมตร มีจ านวนยอดเฉล่ีย 19.84±2.87 ยอดต่อต้น มีจ านวนใบ
เฉล่ีย 25.76±2.73 ใบตอ่ต้น จ านวนรากมากท่ีสดุเฉล่ีย 7.14±1.29 รากตอ่ต้น ความยาวรากเฉล่ีย
ยาวท่ีสุด 0.53±0.09 เซนติเมตร มีล าต้นอ้วน ยอดสูงมีใบ 2-3 ใบ รากสีเขียวยาว มีขนเล็ก ๆ 
ตดิตามบริเวณปลายราก และ PLBs อาหารเหลวสตูร VW ท่ีเตมิน า้ตาล 3 เปอร์เซ็นต์ มีความยาว
ยอดเฉล่ีย 1.23±0.06 เซนติเมตร มีจ านวนยอดและจ านวนใบเฉล่ียมากท่ีสุด 25.62±2.48 
27.00±3.63 ใบต่อต้น ตามล าดับ จ านวนรากเฉล่ีย 2.36±0.77 รากต่อต้น ความยาวรากเฉล่ีย 
0.13±0.04 เซนติเมตร มียอดเล็ก ๆ ล าต้นเรียว ใบเล็ก  เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูโ่ดยวิธี DMRT พบวา่ PLBs เพาะเลีย้งบนอาหารสตูร  VW ท่ีเตมิน า้ตาล
ซูโครสความเข้มข้นต่าง ๆ มีจ านวนยอดเฉล่ีย จ านวนใบเฉล่ียไม่แตกต่างกัน ( 0.05)p   ส่วน
ความยาวยอดเฉล่ีย จ านวนรากเฉล่ีย และความยาวรากเฉล่ีย มีความแตกต่างทางสถิติท่ีช่วง
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง 6 ภาพประกอบ 10) 
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ตาราง 6 ผลของน า้ตาลซูโครสเพาะเลีย้ง PLBs เอือ้งเงินเจริญเตบิโตเป็นต้นอ่อนอยา่งรวดเร็ว เป็น
เวลา 6 สปัดาห์ 

สตูรอาหาร ความยาวยอด
เฉล่ีย (ซม.) 

จ านวนยอดเฉล่ีย 
(ยอด/ขวด) 

จ านวนใบเฉล่ีย 
(ใบ/ขวด) 

จ านวนรากเฉล่ีย 
(ราก/ขวด) 

ความยาวราก
เฉล่ีย (ซม.) 

VW+sucrose 1% 1.31 ab ± 0.09 21.51 a ± 2.84 21.58 a ± 1.98 5.32 a ± 0.75 0.26 b ± 0.07 

VW+sucrose 2% 1.51 a ± 0.06 19.84 a ± 2.87 25.76 a ± 2.73 7.14 a ± 1.29 0.53 a ± 0.09 

VW+sucrose 3% 1.23 b ± 0.06 25.62 a ± 2.48 27.00 a ± 3.63 2.36 b ± 0.77 0.13 b ± 0.04 

หมายเหต ุอกัษรเหมือนกนัเฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์มีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิชว่ง
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ซึง่เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple 
Range Test) 
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ภาพประกอบ 10 PLBs เอือ้งเงิน เพาะเลืย้งในอาหารเหลวท่ีเตมิน า้ตาลทกุความเข้มข้นย้ายมา
เพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร  VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบดไมเ่ตมิผงถ่านกมัมนัต์ เป็นเวลา 15 สปัดาห์ 
และเลีย้งบนอาหารสตูร  VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบดและผงถ่านกมัมนัต์  เป็นเวลา 23 สปัดาห์ 

 ก. PLBs น า้ตาล 1 เปอร์เซ็นต์ เลีย้งในอาหารท่ีเตมิมนัฝร่ังบด 15 สปัดาห์ 
 ข. PLBs น า้ตาล  2 เปอร์เซ็นต ์เลีย้งในอาหารท่ีเตมิมนัฝร่ังบด 15 สปัดาห์ 
 ค. PLBs น า้ตาล 3 เปอร์เซ็นต ์เลีย้งในอาหารท่ีเตมิมนัฝร่ังบด 15 สปัดาห์ 
 ง. PLBs น า้ตาล 1 เปอร์เซ็นต์ เลีย้งในอาหารมนัฝร่ังบดและผงถ่านมนัต์  23 สปัดาห์ 
 จ. PLBs น า้ตาล 2 เปอร์เซ็นต์ เลีย้งในอาหารมนัฝร่ังบดและผงถ่านมนัต์  23 สปัดาห์ 
 ฉ. PLBs น า้ตาล 3 เปอร์เซ็นต์ เลีย้งในอาหารมนัฝร่ังบดและผงถ่านมนัต์ 23 สปัดาห์ 
 
 
 
 

ก ข ค 

ฉ จ ง 
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3.2  ผลของปริมาณน า้ตาลซูโครสต่อการเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วของต้นอ่อนกล้วยไม้
เอือ้งแซะ 

จากการศึกษาปริมาณน า้ตาลซูโครสท่ีเหมาะสมต่อการชกัน าต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้ง
แซะเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสตูร VW เตมิน า้ตาลซูโครส ท่ีระดบัความเข้มข้นแตกตา่งกนั 1 2 และ 
3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 6 สปัดาห์ พบว่าโปรโตคอร์มท่ีเลีย้งในสตูรอาหารท่ีเติมน า้ตาลซูโครสความ
เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ มีการพัฒนาเติบโตเป็นต้นอ่อน มีจ านวนยอดเฉล่ียมากท่ีสุด คิดเป็น  
68±0.38 ยอดต่อต้น ความยาวยอดเฉล่ียมากท่ีสุด 1.18±0.35 เซนติเมตร จ านวนใบเฉล่ีย 
85±0.43 ใบต่อต้น จ านวนรากเฉล่ีย 0.14±0.20 รากต่อต้น และมีจ านวน PLBs เฉล่ียมากท่ีสุด 
0.21±0.19 ล าต้นอ้วนมีสีเขียวปนเหลือง ใบกว้างมีสีเขียว รากสีขาว ขนาดเล็ก ส่วนผลของอาหาร
ท่ีเติมน า้ตาลซูโครสความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ต้นอ่อน มีจ านวนยอดเฉล่ีย คิดเป็น 1.30±0.26 
ยอดต่อต้น ความยาวยอดเฉล่ีย 0.93±0.16 เซนติเมตร และจ านวนใบเฉล่ีย 1.91±0.53 ใบต่อต้น 
จ านวนรากเฉล่ีย 0.24±0.27 รากตอ่ต้น และมีจ านวน PLBs เฉล่ีย 0.03±0.06 ล าต้นเรียวยาว ใบ
ยาวแหลม รากสีขาว สัน้ และส่วนผลของอาหารท่ีเติมน า้ตาลซูโครสความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ต้น
ออ่นจะมีจ านวนใบเฉล่ียมากท่ีสดุ 2.28±0.29 ใบตอ่ต้น จ านวนรากเฉล่ียมากท่ีสดุ 0.30±0.30 ราก
ตอ่ต้น จ านวนยอดเฉล่ีย 1.43±0.50 ยอดต่อต้น ความยาวยอดเฉล่ีย 0.79±0.27 เซนติเมตร  และ
มีจ านวน PLBs เฉล่ีย 0.05±0.07 ล าต้นอ้วน และสัน้ ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบกว้าง เม่ือวิเคราะห์
ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี DMRT พบว่า ต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งแซะท่ี
เพาะเลีย้งในอาหารสังเคราะห์สูตร VW ท่ีเติมน า้ตาลซูโครส ทุกความเข้มข้น มีจ านวนใบเฉล่ีย 
จ านวนรากเฉล่ีย ไม่แตกตา่งกัน ( 0.05)p   แตพ่บวา่ความยาวยอดเฉล่ีย จ านวนยอดเฉล่ีย และ
PLBs เฉล่ีย มีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิชว่งความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์  

เม่ือย้ายต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งแซะท่ีเพาะเลีย้งในอาหารสังเคราะห์สูตร VW ท่ีเติม
น า้ตาลซูโครส ทุกความเข้มข้นมาเพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW ท่ีเติมมนัฝร่ังบด 150 กรัม
ตอ่ลิตร  เป็นเวลา 15 สปัดาห์ พบว่า ต้นอ่อนอาหารสตูร VW ท่ีเติมน า้ตาลซูโครส ความเข้มข้น 1 
เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนต้นเฉล่ียมากท่ีสุด คิดเป็น 12.90±2.88 ต้นต่อ PLBs มีการแตกยอดเป็นต้น
ใหม่มากท่ีสุด ส่วนผลของอาหารสูตร VW ท่ีเติมน า้ตาลซูโครส ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ มี
จ านวนต้นเฉล่ีย คิดเป็น 9.78±0.89 ต้นต่อ PLBs ล าต้นมีสีเขียวเจริญเติบโตเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ มี
รากสีขาวสัน้ มีก้อน PLBs สีเขียวปนเหลือง ส่วนผลของอาหารสตูร VW ท่ีเติมน า้ตาลซูโครสความ
เข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนต้นเฉล่ียคิดเป็น 10.30 ± 1.25 ต้นตอ่ PLBs ล าต้นกลม อ้วน ใบหนา
และแผน่ใบกว้าง มีรากสีขาว สัน้ ขนาดเล็ก เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย
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รายคู่ด้วยวิธี DMRT พบว่า มีความแตกต่างกัน ( 0.05)p   ช่วงความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตาราง 7 ภาพประกอบ 11) 

ตาราง 7 ผลของปริมาณน า้ตาลซูโครสตอ่การเจริญเตบิโตอยา่งรวดเร็วของต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้ง
แซะ 

สตูรอาหาร จ านวนต้นเฉลีย่ 

(ต้น/PLBs) 

ความยาวยอด

เฉลีย่ (ซม.) 

จ านวนยอด

เฉลีย่ (ยอด/ต้น) 

จ านวนใบ

เฉลีย่ (ใบ/ต้น) 

จ านวนราก

เฉลีย่ (ราก/ต้น) 

จ านวน PLBs 

VW + sucrose 1% 12.90 a ± 2.88 1.18 a ± 0.35 1.68 a ± 0.38 1.85 a ± 0.43 0.14 a ± 0.20 0.21 a ± 0.19 

VW + sucrose 2 % 9.78 b ± 0.89 0.93 b ± 0.16 1.30 b ± 0.26 1.91 a ± 0.53 0.24 a ± 0.27 0.03 b ± 0.06 

VW + sucrose 3 % 10.3 0 b ± 1.25 0.79 b ± 0.27 1.43 ab ± 0.50 2.28 a ± 0.91 0.31 a ± 0.30 0.05 b ± 0.07 

หมายเหต ุ อกัษรเหมือนกนัเฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์มีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิชว่ง
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ จากการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธี DMRT (Duncan’s 
Multiple Range Test)   
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ภาพประกอบ 11 PLBs เอือ้งแซะ เพาะเลืย้งในอาหารเหลวท่ีเตมิน า้ตาลทกุความเข้มข้นย้ายมา
เพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร  VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบด เป็นเวลา 15 สปัดาห์  

 ก. PLBs น า้ตาล 1 เปอร์เซ็นต์ ย้ายมาเลีย้งในอาหารท่ีเตมิมนัฝร่ังบด 15 สปัดาห์ 
 ข. PLBs น า้ตาล 2 เปอร์เซ็นต ์ย้ายมาเลีย้งในอาหารท่ีเตมิมนัฝร่ังบด 15 สปัดาห์ 
 ค. PLBs น า้ตาล 3 เปอร์เซ็นต ์ย้ายมาเลีย้งในอาหารท่ีเตมิมนัฝร่ังบด 15 สปัดาห์ 

4. ผลของสูตรอาหาร VW ดัดแปลงที่เตมิสารอินทรีย์ต่างๆ ต่อการเจริญเตบิโตและ
พัฒนาเป็นต้นท่ีสมบูรณ์กล้วยไม้เอือ้งเงนิและเอือ้งแซะ 
4.1. ผลของสูตรอาหาร VW ดัดแปลงท่ีเตมิสารอินทรีย์ต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาเป็นต้นท่ีสมบูรณ์กล้วยไม้เอือ้งเงนิ 

การศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตต้นอ่อนเอือ้งเงิน ในอาหารกึ่ง
แข็งดดัแปลงสตูร VW (1949) ทัง้ 5 สตูร โดยการน าต้นอ่อนเอือ้งเงินอาย ุ25 สปัดาห์ ท่ีมีขนาด 0.5 
เซนติเมตร มีใบอย่างน้อย 2 ใบ พัฒนาเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ เป็นเวลา 24 สัปดาห์ พบว่าต้นอ่อนท่ี
เพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ีเติมน า้มะพร้าว 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร มีความยาวยอดเฉล่ีย
มากท่ีสุด 1.07±0.85 เซนติเมตร จ านวนยอดเฉล่ียมากท่ีสุด 2.87±0.28  ยอดต่อต้น จ านวนใบ
เฉล่ียมากท่ีสดุ 5.45±0.51 ใบตอ่ต้น ล าต้นมีสีเขียว กลม อ้วน ใบมีสีเขียว ยาว โค้งงอ สว่นต้นอ่อน
ท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ีเติมมนัฝร่ังบด ความยาวยอดเฉล่ีย  0.78±005 เซนติเมตร 
จ านวนยอดเฉล่ีย 2.60±0.25 ยอดต่อต้น จ านวนใบเฉล่ีย 3.23±0.37 ใบต่อต้น ล าต้นสัน้ ใบมีสี
เขียว มีการแตกยอดด้านข้าง ส่วนต้นอ่อนเพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ีเตมิน า้มะเขือเทศ 
ความยาวยอดเฉล่ีย 0.76±0.05  เซนติเมตร จ านวนยอดเฉล่ีย 2.80±0.31 ยอดต่อต้น จ านวนใบ
เฉล่ีย 3.93±0.48 ใบต่อต้น  และมีจ านวนรากมากท่ีสุดเฉล่ีย 2.73±0.38 รากต่อต้น มีความยาว

ก ข ค 
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รากเฉล่ียมากท่ีสดุ 0.48±0.08 เซนติเมตร ล าต้นมีสีเขียวปนเหลือง ใบมีสีเขียว แต่มีรากสีขาวปน
เหลือง ยาว เรียว ส่วนต้นอ่อนท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสูตร VW ท่ีเติมกล้วยหอมบด ความยาว
ยอดเฉล่ีย 0.75±0.05 เซนติเมตร จ านวนยอดเฉล่ีย 2.30±0.41 ยอดต่อต้น จ านวนใบเฉล่ีย 
1.43±0.23 ใบต่อต้น ล าต้นพฒันาเป็นล าลูกกล้วยขึน้เป็นกอ ใบมีสีเขียว หนา และส่วนต้นอ่อนท่ี
เพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW ท่ีเติมสารอินทรีย์รวมกัน  มีความยาวยอดเฉล่ีย 0.89±0.08 

เซนติเมตร จ านวนยอดเฉล่ีย 2.40±0.27 ยอดตอ่ต้น จ านวนใบเฉล่ีย 4.23±0.45 ใบตอ่ต้น จ านวน
รากเฉล่ีย 1.80±0.46 รากต่อต้น มีความยาวรากเฉล่ีย 0.27±0.08 เซนติเมตร ล าต้นสูง  อ้วน มีสี
เขียว ใบสีเขียว กว้าง ยาว และใบแตกออกด้านข้างล าจ านวนมาก รากมีสีขาว ขนาดเล็ก กลมและ
สัน้ เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี DMRT พบว่า  ต้นอ่อน
เพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW ท่ีเติมสารอินทรีย์ทุกสูตร มีจ านวนยอดเฉล่ียไม่แตกต่างกัน  
( 0.05)p   ส่วนความยาวยอดเฉล่ีย และจ านวนใบเฉล่ีย จ านวนรากเฉล่ีย และความยาวราก
เฉล่ีย มีความแตกตา่งทางสถิตท่ีิชว่งความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง 8 ภาพประกอบ 12) 

ดงันัน้เพ่ือชกัน าให้เกิดเป็นต้นท่ีสมบูรณ์โดยน ามาเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ี
เติมมนัฝร่ังบด 150 กรัมต่อลิตร และผงถ่านกมัมนัต์ เป็นเวลา 32 สปัดาห์ ได้จ านวนต้นท่ีแข็งแรง 
เพ่ือการพัฒนาระบบรากท่ีดีขึน้ จึงย้ายต้นอ่อนมาเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW เติมมนัฝร่ังบด  
150 กรัมต่อลิตร และผงถ่านกัมมันต์ 2 กรัมต่อลิตร เป็นเวลา 40 สัปดาห์ ผงถ่านกัมมนัต์ ท าให้
อาหารมีสีด า ให้ความมืด ชว่ยดดูซบัสารท่ีไมพ่ึงประสงค์หรือสารยบัยัง้ตา่ง ๆ สามารถชกัน าให้ต้น
อ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินเกิดรากและรากมีการเจริญเติบโตดีขึน้ ย้ายเลีย้งตอ่ไปเป็นเวลา 48 สปัดาห์ 
จงึสามารถน าออกปลกูได้ (ภาพประกอบ 13) 
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ตาราง 8 ผลของอาหารและอาหารอินทรีย์ตา่ง ๆ ตอ่การเจริญเตบิโตต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงิน 

สตูรอาหาร 

 

ความยาวยอด
เฉล่ีย (ซม.) 

จ านวนยอด
เฉล่ีย (ยอด/ต้น) 

จ านวนใบเฉล่ีย 
(ใบ/ต้น) 

จ านวนรากเฉล่ีย 
(ราก/ต้น) 

ความยาวราก
เฉล่ีย (ซม.) 

น า้มะพร้าว 1.07 a ± 0.85 2.87 a ± 0.28 5.45 a ± 0.51 0.17 c ± 0.11 0.01 c ± 0.00 

มนัฝร่ังบด 0.78 b ± 0.05 2.60 a ± 0.25 3.23 b ± 0.37 0.80 c ± 0.25 0.09 c ± 0.04 

น า้มะเขือเทศ 0.76 b ± 0.05 2.80 a ± 0.31 3.93 b ± 0.48 2.73 a ± 0.38 0.48 a ± 0.08 

กล้วยหอมบด 0.75 b ± 0.05 2.30 a ± 0.41 1.43 c ± 0.23 0.70 c ± 0.23 0.09 c ± 0.03 

สตูรผสม 0.89 ab ± 0.08 2.40 a ± 0.27 4.23 b ± 0.45 1.80 b ± 0.46 0.27 b ± 0.08 

หมายเหต ุอกัษรเหมือนกนัเฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์มีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิชว่ง
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ จากการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูโ่ดยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple 
Range Test)  

 

 

 



  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 ต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งเงินเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร VW ท่ีเตมิสารอินทรีย์ตา่ง ๆ 
เป็นเวลา 24 สปัดาห์ ก. น า้มะพร้าว ข. มนัฝร่ังบด ค. น า้มะเขือเทศ  ง. กล้วยหอมบด  จ. สตูรผสม 

 



  53 

ภาพประกอบ 13 ต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารท่ีเตมิสารอินทรีย์ทกุสตูร ย้ายมา
เลีย้งบนอาหารสตูร VW ท่ีเติมมนัฝร่ังบด และผงถ่านกมัมนัต์ เพ่ือชกัน าให้เกิดต้นอ่อนสมบรูณ์ 

ก. อาหารสตูร VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบด และผงถ่านกมัมนัต์ เป็นเวลา 32 สปัดาห์ 
ข. อาหารสตูร VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบด และผงถ่านกมัมนัต์ เป็นเวลา 40 สปัดาห์ 
ค. อาหารสตูร VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบด และผงถ่านกมัมนัต์ เป็นเวลา 48 สปัดาห์ 
 

4.2. ผลของสูตรอาหาร VW ดัดแปลงท่ีเตมิสารอินทรีย์ต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาเป็นต้นท่ีสมบูรณ์กล้วยไม้เอือ้งแซะ 

การศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตต้นอ่อนเอือ้งแซะในอาหาร
ดัดแปลงอาหารกึ่งแข็งสูตร VW (1949) ทัง้ 5 สูตร โดยการน าต้นอ่อนเอือ้งแซะท่ีมีขนาด 0.5 
เซนติเมตร มีใบอย่างน้อย 2 ใบพฒันาเป็นต้นท่ีสมบูรณ์เป็นเวลา 12 สปัดาห์ ผลการศกึษาพบว่า 
สตูรอาหารกึ่งแข็ง VW ท่ีเติมมนัฝร่ังบด 150 กรัมตอ่ลิตร ชกัน าให้ต้นอ่อนเกิดยอดมากท่ีสุดใบมีสี
เขียวเข้ม ล าต้นแข็งแรงกว่าอาหารสูตรอ่ืน ๆ จ านวนยอดเฉล่ียมากท่ีสุด 11.36±3.14 ยอดต่อต้น 
ความยาวยอดเฉล่ีย 0.81±0.07 เซนติเมตร จ านวนใบเฉล่ีย 7.87±2.09 ใบตอ่ต้น จ านวนรากเฉล่ีย 
5.76±0.42 รากต่อต้น ความยาวรากเฉล่ีย 0.36±0.05 เซนติเมตร ส่วนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW ท่ี
เติมกล้วยหอมบด 150 กรัมต่อลิตร พบว่าชักน าให้มีความยาวยอดเฉล่ียมากท่ีสุด 1.19±0.07
เซนตเิมตร จ านวนยอดเฉล่ีย 2.82±0.34 ยอดตอ่ต้น จ านวนใบเฉล่ีย 3.20±0.49 ใบตอ่ต้น จ านวน
ราก 6.13±0.65 รากตอ่ต้น ความยาวรากเฉล่ีย 0.49±0.05 เซนติเมตร ล าต้นมีข้อเป็นล าลูกกล้วย
เป็นข้อ อ้วน ขนาดใหญ่ มีสีเขียว ใบยาว มีสีเขียว ส่วนอาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ีเติมน า้มะเขือเทศ 
150 มิลลิลิตรต่อลิตร พบว่าต้นอ่อนสามารถชักน าเกิดความยาวรากเฉล่ียมากท่ีสุด 0.53±0.05 
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เซนติ เมตร จ านวนยอดเฉ ล่ีย 10.25±4.04 ยอดต่อต้น ความยาวยอดเฉ ล่ีย  0.85±0.09  
เซนติเมตร จ านวนใบเฉล่ีย 6.18±1.34 ใบต่อต้น จ านวนรากเฉล่ีย 6.55±1.09  รากต่อต้น ล าต้นมี
สีเขียว รากมีสีเขียว ปลายอ่อนสีขาว อาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ีเติมสารอินทรีย์ผสม พบวา่ ชกัน าให้
ต้นอ่อนเกิดรากเฉล่ียมากท่ีสุด 8.93±1.31 รากต่อต้น ความยาวรากเฉล่ีย 0.51±0.05 เซนติเมตร 
จ านวนยอดเฉล่ีย 6.86±1.32 ยอดต่อต้น ความยาวยอดเฉล่ีย 0.89±0.07 เซนติเมตร จ านวนใบ
เฉล่ีย 4.56±0.86 ใบต่อต้น รากสีขาวขนาดเล็ก กลม อ้วนและสัน้ มีขนสีด าติดตามข้อของล าต้น
จนถึงโคนใบ และส่วนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW ท่ีเติมน า้มะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร พบว่าต้น
อ่อนมีความยาวยอดเฉล่ีย 0.73±0.07 เซนติเมตร จ านวนยอดเฉล่ีย 3.03±0.54 ยอดต่อต้น 
จ านวนใบเฉล่ีย 2.61±0.31 ใบตอ่ต้น จ านวนรากเฉล่ีย 1.44±0.42 รากตอ่ต้น ความยาวรากเฉล่ีย 
0.13±0.04 เซนติเมตร ล าต้นมีสีเขียวปนเหลือง กลม อ้วน ใบมีสีเขียวแผ่นใบกว้าง  รากมีสีขาว 
ขนาดเล็ก เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี DMRT พบว่า ต้น
อ่อนกล้วยไม้เอือ้งแซะท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ีเติมสารอินทรีย์ตา่ง ๆ จ านวนยอด
เฉล่ีย ความยาวยอดเฉล่ีย จ านวนใบเฉล่ีย จ านวนรากเฉล่ีย และความยาวรากเฉล่ียมีความ
แตกตา่งกนั ( 0.05)p   ท่ีชว่งความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง 9 ภาพประกอบ 14) 

ดงันัน้เพ่ือชักน าให้เกิดเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ ย้ายต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งแซะท่ีเลีย้งบน
อาหารกึ่งแข็งท่ีเติมสารอินทรีย์ทุกสูตร มาเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW ท่ีเติมมันฝร่ังบด 150 
กรัมตอ่ลิตร ผงถ่านกมัมนัต์ 2 กรัมตอ่ลิตร และ วุ้น 8 กรัมตอ่ลิตร เป็นเวลา 20 สปัดาห์ สามารถได้
ต้นท่ีแข็งแรงและมีจ านวนเพิ่มขืน้ แต่ระบบรากยงัมีน้อย จึงถ่ายขวดกล้วยไม้โดยแยกต้นอ่อนมา
เลีย้ง ตามขนาดของต้น ต้นท่ีมีขนาดเดียวกันให้ปักด าลงในอาหารขวดเดียวกัน 3-5 ต้นต่อขวด 
โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นให้เหมาะสม เพ่ือต้นเจริญเติบโตได้ดี แล้วน าขวดดงักล่าวไปวางไว้ใน
ห้องเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ในระยะนีจ้ะใช้เวลาถึง 12-16 สัปดาห์ เพ่ือให้ต้นเติบโตมีใบและราก
สมบูรณ์ จนต้นชนขวดด้านบน จึงน าต้นกล้าออกปลูกเลีย้งในวสัดปุลูกท่ีโรงเรือน (ภาพประกอบ 
15) 
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ตาราง 9 ผลของสตูรอาหาร VW ดดัแปลงท่ีเตมิสารอินทรีย์ตา่ง ๆ ตอ่การเจริญเติบโตต้นอ่อน
กล้วยไม้เอือ้งแซะ 

สตูรอาหาร ความยาวยอด

เฉล่ีย (ซม.) 

จ านวนยอด

เฉล่ีย (ยอด/ต้น) 

จ านวนใบ

เฉล่ีย (ใบ/ต้น) 

จ านวนราก

เฉล่ีย (ราก/ต้น) 

ความยาวราก

เฉล่ีย (ซม.) 

น า้มะพร้าว 0.73 b ± 0.07 3.03 b ± 0.54 2.61 b ± 0.31 1.44 c ± 0.42 0.13 c ± 0.04 

มนัฝร่ังบด 0.81 b ± 0.07 11.36 a ± 3.14 7.87 a ± 2.09 5.76 b ± 0.42 0.36 b ± 0.05 

น า้มะเขือเทศ 0.8 5 b ± 0.09 10.25 a ± 4.04 6.18 ab ± 1.34 6.55 b ± 1.09 0.53 a ± 0.05 

กล้วยหอมบด 1.10 a ± 0.07 2.82 b ± 0.34 3.02 b ± 0.49 6.13 b ± 0.65 0.49 a ± 0.05 

สตูรผสม 0.89 ab ± 0.07 6.86 ab ± 1.32 4.56 ab ± 0.86 8.93 a ± 1.31 0.51 a ± 0.05 

หมายเหต ุอกัษรเหมือนกนัเฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์มีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิชว่ง
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ จากการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูโ่ดยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple 
Range Test)  
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ภาพประกอบ 14 ต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งแซะเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร VW ท่ีเตมิสารอินทรีย์ตา่ง ๆ 
เป็นเวลา 12 สปัดาห์  ก. น า้มะพร้าว ข. มนัฝร่ังบด ค. น า้มะเขือเทศ ง. กล้วยหอมบด จ. สตูรผสม 
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ภาพประกอบ 15 ต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งแซะเพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบด
และผงถ่านกมัมนัต์ 

ก. อาหารสตูร VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบด และผงถ่านกมัมนัต์ เป็นเวลา 20 สปัดาห์ 
ข. อาหารสตูร VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบด และผงถ่านกมัมนัต์ เป็นเวลา 28 สปัดาห์ 
ค. อาหารสตูร VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบด และผงถ่านกมัมนัต์ เป็นเวลา 36 สปัดาห์ 

5. ผลของชนิดวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมเม่ือย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาติ 
5.1. ผลของชนิดวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมของกล้วยไม้เอือ้งเงนิ 

เม่ือย้ายต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงิน มีใบ 3 ใบ ท่ีมีราก 3 ราก ล าต้นแข็งแรงและราก
สมบูรณ์ จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือสภาพปลอดเชือ้ในขวดทดลอง น าต้นอ่อนมาปรับสภาพก่อน
น าออกปลูก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนัน้น าต้นอ่อนออกปลูกในวัสดุปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
พบว่าต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีย้ายออกปลกูในกาบมะพร้าวสบั และไฮโครตรอน พบว่ามีอตัรา
รอดชีวิตมากท่ีสุด 90 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีย้ายออกปลูกในกาบมะพร้าว
กบัไฮโดรตรอนและสแฟกนัม่มอส (1:1:1) พบวา่มีอตัราการรอดชีวิตเท่ากนัคือ 80 เปอร์เซ็นต์ สว่น
ต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีย้ายออกปลกูในสแฟกนัม่มอส สแฟกนัม่มอสร่วมกบัไฮโดรตรอน (1:1) 
และกาบมะพร้าวสบัร่วมกับไฮโดรตรอน (1:1) พบว่ามีอตัราการรอดชีวิต 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้น
ออ่นกล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีย้ายปลกูในวสัดปุลกูทกุชนิดมีจ านวนยอดเฉล่ียเท่ากนัคือ 1.00 ยอดตอ่ต้น 
นอกนัน้ต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีปลูกในกาบมะพร้าวสบั มีความยาวยอดเฉล่ียมากท่ีสุด 3.52 
ล าต้นสีเขียว อ้วน ล าต้นแข็งแรง แผน่ใบกว้างและหนา และต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีปลกูในกาบ
มะพร้าวสับร่วมกับไฮโดรตรอน (1:1) มีจ านวนใบเฉล่ียมากท่ีสุด 2.57 ใบต่อต้น ใบมีสีเขียวส่วน
ปลายใบมีสีเหลือง แผน่ใบกว้าง ใบแรกเกิดมาเห่ียวและแห้งตาย เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนและ 

ก ข ค 



  58 

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี DMRT พบว่าวัสดุปลูกทุกชนิด มีความยาวยอดเฉล่ีย จ านวน
ยอดเฉล่ีย จ านวนใบเฉล่ีย ไม่แตกต่างกัน ( 0.05)p   ท่ีช่วงความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง 
10 ภาพประกอบ 16) 

ตาราง 10 ผลของวสัดปุลกูตอ่การเจริญเตบิโตของกล้วยไม้เอือ้งเงินเม่ือปลกูเป็นเวลา 4 สปัดาห์ 

หมายเหต ุ อกัษรเหมือนกนัเฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์มีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิชว่ง
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ จากการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูโ่ดยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple 
Range Test)  

 

วสัดปุลกู อตัราการรอด
ชีวิต (%) 

ความยาวยอด
เฉลีย่ (ซม.) 

จ านวนยอด
เฉลีย่ (ยอด/ต้น) 

จ านวนใบเฉลีย่ 
(ใบ/ต้น) 

กาบมะพร้าวสบั 90 3.52 a ± 1.16 1.00 a ± 0.00 2.22 a ± 1.20 

กาบมะพร้าวสบัและไฮโดรตรอน 70 2.85 a ± 1.02 1.00 a ± 0.00 2.57 a ± 0.78 

ไฮโดรตรอน 90 2.78 a ± 0.87 1.05 a ± 0.05 2.11 a ± 1.16 

ไฮโดรตรอนและสแฟกนัม่มอส 70 2.71 a ± 0.63 1.00 a ± 0.00 2.14 a ± 0.89 

สแฟกนัม่มอส 70 2.57 a ± 0.44 1.00 a ± 0.00 2.42 a ± 1.27 

กาบมะพร้าวกบัไฮโดรตรอน
และสแฟกนัม่มอส 

80 3.37 a ± 1.21 1.00 a ± 0.00 2.00 a ± 1.19 



  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 ต้นกล้ากล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีย้ายออกปลกูในวสัดปุลกูท่ีโรงเรือน เป็นเวลา 4 
สปัดาห์ 

ก. กาบมะพร้าวสบั  
ข. สแฟกนัม่มอส  
ค. ไฮโดรตรอน  
ง. กาบมะพร้าวและไฮโดรตรอน  (1:1) 
จ. สแฟกนมัมอสและไฮโดรตรอน (1:1)  
ฉ. กาบมะพร้าวกบัไฮโดรตรอนและสแฟกนัม่มอส (1:1:1) 
 
 
 

ข ค 

จ ฉ ง 

ก 
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5.2. ผลของชนิดวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมของกล้วยไม้เอือ้งแซะ 
จากการศกึษาย้ายต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งแซะ ขนาด 3 เซนติเมตร มีใบ 3 ใบ มีล าต้น

และรากท่ีสมบรูณ์ มาออกปลกูในวสัดปุลกู เป็นเวลา 4 สปัดาห์ พบวา่ต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งแซะท่ี
ย้ายออกปลูกในสแฟกนั่มมอส (Sphagnum moss) มีอตัราการรอดชีวิตมากท่ีสุด 87 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนต้นอ่อนปลูกในสแฟกนั่มมอสร่วมกับไฮโดรตรอน (1:1) พบว่ามีอัตราการรอดชีวิต 83 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นอ่อนปลูกในกาบมะพร้าวสบัพบว่ามีอตัราการรอดชีวิต 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้น
อ่อนปลูกในวสัดปุลูกกาบมะพร้าวสบัร่วมกับไฮโดรตรอน (1:1) และกาบมะพร้าวสับกับไฮโดรต
รอน และ สแฟกนัม่มอส (1:1:1) พบวา่มีอตัราการรอดชีวิตเท่ากนั 73 เปอร์เซ็นต์ และต้นออ่นปลกู
ในวสัดุปลูกไฮโดรตรอน พบว่ามีอัตราการรอดชีวิต  63 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนีต้้นอ่อนกล้วยไม้
เอือ้งแซะท่ีย้ายปลูกในวัสดุปลูกทุกชนิดมีจ านวนยอดเฉล่ียเท่ากันคือ 1.00 ยอดต่อต้น ต้นอ่อน
กล้วยไม้เอือ้งแซะท่ีปลูกในไฮโดตรอน มีความยาวยอดเฉล่ียมากท่ีสุด 3.88 เซนติเมตร และมี
จ านวนใบเฉล่ีย 2.94 ใบต่อต้น ล าต้นมีสีเหลืองปนเขียว ใบมีสีเขียว ปลายใบงอ เม่ือวิเคราะห์
ความแปรปรวนและเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูโ่ดยวิธี DMRT พบว่า วสัดปุลกูทกุชนิด มีความยาว
ยอดเฉล่ีย จ านวนยอดเฉล่ีย จ านวนใบเฉล่ีย ไม่มีความแตกต่างกัน ( 0.05)p   ท่ีช่วงความ
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง 11 และ ภาพประกอบ 17) 
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ตาราง 11 ผลของวสัดปุลกูตอ่การเจริญเตบิโตของกล้วยไม้เอือ้งแซะเมื่อปลกูเป็นเวลา 4 สปัดาห์ 

หมายเหต ุ อกัษรเหมือนกนัเฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์มีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิชว่ง
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ จากการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูโ่ดยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple 
Range Test)   

 

 

 

 

วสัดปุลกู อตัราการรอด

ชีวิต (%) 

ความยาวยอด

เฉลีย่ (ซม.) 

จ านวนยอดเฉลีย่ 

(ยอด/ต้น) 

จ านวนใบเฉลีย่ 

(ใบ/ต้น) 

กาบมะพร้าวสบั 80 3.44 a ± 0.22 1.00 a ± 0.00 2.91 a ± 0.29 

กาบมะพร้าวสบัและไฮโดรตรอน 73 3.45 a ± 0.29 1.00 a ± 0.00 2.68 a ± 0.23 

ไฮโดรตรอน 63 3.88 a ± 0.31 1.05 a ± 0.05 2.94 a ± 0.34 

ไฮโดรตรอนและสแฟกนัม่มอส 83 3.36 a ± 0.18 1.00 a ± 0.00 2.44 a ± 0.23 

สแฟกนัม่มอส 87 3.80 a ± 0.26 1.00 a ± 0.00 2.50 a ± 0.21 

กาบมะพร้าวกบัไฮโดรตรอน         

และสแฟกนัม่มอส 

73 3.58 a ± 0.29 1.00 a ± 0.00 2.54 a ± 0.26 
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ภาพประกอบ 17 ต้นกล้ากล้วยไม้เอือ้งแซะย้ายออกปลกูในวสัดปุลกู เป็นเวลา 4 สปัดาห์ 

ก. กาบมะพร้าวสบั  
ข. สแฟกนัม่มอส  
ค. ไฮโดรตรอน  
ง.  กาบมะพร้าวและไฮโดรตรอน  (1:1) 
จ. สแฟกนมัมอสและไฮโดรตรอน (1:1)  
ฉ. กาบมะพร้าวกบัไฮโดรตรอนและสแฟกนัม่มอส (1:1:1) 
 
 

 
 

ฉ 
จ ง 

ค ก ข 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลและอภปิรายผล 
1.1 การเพาะเมล็ดเอือ้งเงินและเอือ้งแซะ 

เม่ือเพาะเมล็ดเอือ้งเงินและเอือ้งแซะบนอาหารดัดแปลงสูตร VW (1949) ท่ีเติม
น า้ตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ น า้มะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร และผงถ่านกมัมนัต์ 2 กรัมต่อ
ลิตร ครบ 9 สปัดาห์ เมล็ดเปล่ียนจากลกัษณะคล้ายฝุ่ นสีเหลืองขนาดเล็ก ๆ ไปเป็นโปรโตคอร์มสี
เขียวจ านวนมาก เมล็ดมีการขยายขนาดและเปล่ียนเป็นสีเขียว เน่ืองจากเอ็มบริโอดดูเอาน า้โดย
ผ่านชัน้ testa ท าให้เซลล์ของเมล็ดเอ็มบริโอมีการขยายในสภาพท่ีได้รับแสงจึงมีการสร้าง
คลอโรฟิลล์เกิดขึน้ (Pierik, 1997) ท าให้เอ็มบริโอมีสีเขียว มีลกัษณะกลม ดนัเมล็ดหลุดออกจาก
เปลือกและเอ็มบริโอพัฒนาไปเป็นโปรโตคอร์ม (Arditti, 1992) มีรายงานว่าน า้ตาลซูโครสเป็น
แหล่งคาร์บอนท่ีส าคัญต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ และน า้มะพร้าวอ่อนมีสารควบคุมการ
เจริญเตบิโตของพืชกระตุ้นการแบง่เซลล์ของเซลล์ผิว (ศิริลกัษณ์ เจริญดี, 2544) อยา่งไรก็ตามยงัมี
อาหารสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะส าหรับการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น การใช้อาหารสูตร VW 
ร่วมกับน า้มะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ กล้วยหอมบด 10 เปอร์เซ็นต์ ผงถ่านกัมมันต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ 
และวิตามินรวม เพาะเมล็ดกล้วยไม้เอือ้งแซะหลวง (D.scabrilingue Lindl) ได้ทัง้บนอาหารแข็ง 
และในอาหารเหลว (ภุมรินทร์ คงมณี, 2544) อาหารสูตร VW ร่วมกับน า้มะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ 
น า้ต้มมนัฝร่ัง 5เปอร์เซ็นต์ และกล้วยหอมบด 10 เปอร์เซ็นต์ เพาะเมล็ดกล้วยไม้เอือ้งเงินหลวง (D. 
formosum Roxb.) (ศีริลกัษณ์ เจริญดี, 2544) อาหารสตูร  VW ร่วมกับน า้มะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ 
น า้ต้มมันฝร่ัง 10 เปอร์เซ็นต์ เพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน (Paphiopedilum 
concolor)  (วิวฒัุ พนธไชย, 2529) อาหารสูตร VW ร่วมกบัน า้มะพร้าว 30 เปอร์เซ็นต์  เพาะเมล็ด
กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ (Paphiopedilum calloum) (ฐกฤต อ่ิมสมบูรณ์, สุรียา ตนัติวิวฒัน์, 
และ    ประศาสตร์ เกือ้มณี , 2550) อาหารสูตร VW ร่วมกับกล้วยหอมดิบท่ีไม่มีน า้ตาลซูโครส 
เพาะเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสม Vanda Rothschildiana x V. sanderiana  (อิทธิพล พรหมรส, 2523) 
นอกจากนี ้ผงถ่านกัมมนัต์เป็นสารท่ีช่วยการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อน (Kima et al., 
2019) ยังสามารถดูดชึมสารท่ียับยัง้การเจริญเติบโตในขบวนการเมแทบอลิชึม  เช่น สารประ 
กอบฟีนอลิก ชว่ยรักษาระดบัความเป็นกรด-เบสของอาหารได้ด้วย นอกนัน้ยงัชว่ยเพิ่มออกชิเจนใน
อาหาร เน่ืองจากอนภุาคของถ่านมีรูพรุนคล้ายฟองน า้ (Allison, Arditti, and Botanical, 1984) 
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1.2 ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโต BA ต่อการเพิ่มจ านวนของ PLBs กล้วยไม้เอือ้ง
เงนิและเอือ้งแซะ 

ศกึษาปริมาณของ BA ท่ีเหมาะสมตอ่การชกัน าให้เกิด PLBs ของเอือ้งเงินและเอือ้ง
แซะ เม่ือย้ายโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ทัง้ 2 ชนิดท่ีมีขนาด 0.2-0.3 เซนติเมตร มาเพาะเลีย้งใน
อาหารเหลวสูตร VW ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้นต่างกันท่ี 0 1 2 และ 3 
มิลลิกรัมตอ่ลิตร ร่วมกบัน า้มะพร้าว 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร และน า้ตาลซูโครส 20 กรัมตอ่ลิตร เป็น
เวลา 6 สปัดาห์ ผลปรากฎว่าโปรโตคอร์มของเอือ้งเงินเม่ือน าลงเพาะเลีย้งในอาหารเหลว ท าให้
ก้อนโปรโตคอร์มแตกกระจาย เป็นก้อนเล็กจ านวนมากท าให้จ านวนโปรโตคอร์มเพิ่มในแตล่ะขวด
ไม่เท่ากนั เน่ืองจากระยะและรูปแบบของการเจริญของโปรโตคอร์มกล้วยไม้แตล่ะชนิดแตกตา่งกนั 
ดงันัน้จึงเปล่ียนวิธีการชัง่น า้หนกัสด เพ่ือให้มีโปรโตคอร์มเร่ิมต้นเท่ากันโดยได้ชกัน า PLBs เอือ้ง
เงินในอาหารเหลว VW ร่วมกบัน า้มะพร้าว 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร ท่ีเตมิสารควบคมุการเจริญเตบิโต 
BA ท่ีความเข้มข้นตา่งกนั พบว่า การเพิ่มจ านวน PLBs มีน า้หนกัสดเฉล่ียมากท่ีสดุในอาหารท่ีเติม 
BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เน่ืองจากสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ส่งเสริมการแบ่ง
เซลล์ ท าให้เซลล์มีการขยายตัว ช่วยการเจริญเติบโตของตาข้าง และล าต้น (Huetteman and 
Preece, 1993) ส่วนผลของน า้หนกัแห้งพบว่าโปรโตคอร์มเพาะเลีย้งในอาหารสูตร VW ท่ีเติม BA 
และไมเ่ตมิ มีน า้หนกัแห้งไมแ่ตกตา่งกนั ( 0.05)p   

 อย่างไรก็ตามการชกัน าให้เกิด PLBs กล้วยไม้เอือ้งแซะพบวา่ อาหารสตูร VW ท่ีเติม 
BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เพิ่มจ านวนของ PLBs ดีท่ีสุด เพราะสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ให้ผลดีต่อการกระตุ้ นให้เกิดยอดใหม่ และมีการเกิดยอดมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chourykaew and Suwannawong (2017) ท่ีรายงานว่าอาหารสูตร 
VW ท่ีเติมสารควบคมุการเจิญเติบโต BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้ต้นอ่อนเอือ้งกาบ
ดอกมีจ านวนยอดดีสุด แต่ย่างไรก็ตามปริมาณความเข้มข้นและสัดส่วนของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตมีผลตอ่การเจริญเติบโตของพืช เม่ือเพาะเลีย้งชิน้ส่วนพืชบนอาหารท่ีเติม BA รวมถึง
กระตุ้นการท างานของโปรตีนและเอนไซม์ในเนือ้เย่ือพืช ดงันัน้การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต 
จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการชกัน าให้การเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก ถ้าใช้  BA ในปริมาณ
มากจะส่งผลทางลบตอ่การเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงชิน้สว่นของพืช นอกจากนัน้ยงัท าให้
จ านวน PLBs กล้วยไม้ลดลง (Sagaya Mary and Divakar, 2015) 
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1.3 ผลของปริมาณน า้ตาลซูโครสต่อการเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วของต้นอ่อนกล้วยไม้
เอือ้งเงนิและเอือ้งแซะ 

เม่ือน า PLBs กล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะระยะท่ีมีใบ 2 ใบ มาเพาะเลีย้งใน
อาหารเหลวสูตร  VW ร่วมกับน า้มะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ท่ีเติมน า้ตาลซูโครสความเข้มข้น
แตกตา่งกนัท่ี 1 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 6 สปัดาห์ พบว่าอาหารเหลวสตูร VW ท่ีเติมน า้ตาล
ซูโครสทกุความเข้มข้นไม่ท าให้เป็นต้นอ่อนท่ีสมบรูณ์ แต ่PLBs กล้วยไม้เอือ้งเงินพฒันาเป็น PLBs 
ดีท่ีสดุ สอดคล้องกับงานวิจยัของ เกศรินทร์ เกตพุยคัฆ์ (2551) ท่ีรายงานว่า สภาพของอาหารต่อ
การเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งมรกตโดยโปรโตคอร์มท่ีเพาะเลีย้งในอาหารเหลว ได้
เคล่ือนไหวตลอดเวลาบนเคร่ืองเขย่า ท าให้เนือ้เย่ือปลายยอดสามารถสร้างโปรโตคอร์มได้
ตลอดเวลา เม่ือเปล่ียนอาหารใหม่ทุก 3-4 สัปดาห์ ในขณะท่ีกล้วยไม้เอือ้งแซะ พบว่าการ
เพาะเลีย้ง PLBs ในอาหารเหลวสูตร VW ท่ีเติมน า้ตาลซูโครส 1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เกิดต้นอ่อน
เติบโตดีท่ีสุด โดยมีจ านวนยอดและความยาวยอดเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 1.18 เซนติเมตร และ 
1.68 ยอดต่อต้น ตามล าดบั ล าต้นอ้วน แข็งแรง สามารถชกัน าเกิดต้นอ่อนอย่างรวดเร็วท่ีสดุ ทัง้นี ้
อาจเนึ่องจากผลของความเข้มข้นของน า้ตาลซูโครสต่อการพฒันา PLBs สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธีรพล พรสวัสดิ์ชัย และ พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ (2550) ท่ีได้รายงานว่าน า้ตาลเป็นแหล่ง
คาร์บอนท่ีส าคญัให้แก่พืชเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต โดยทัว่ไปน า้ตาลท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นน า้ตาล
ซูโครส และปริมาณน า้ตาลในอาหารเพาะเลีย้งเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลตอ่การสร้างขนาดของใบ
ต้นอ่อน โดยความเข้มข้นของน า้ตาลมากจะท าให้ใบมีขนาดเล็กลงและใบมีความกว้างน้อยท่ีสุด 
เน่ืองจากน า้ตาลเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัเป็นแหล่งคาร์บอนในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือในสภาพท่ี
ปลอดเชือ้ภายในขวดเพาะเลีย้งมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จ ากัด  (Arditti and Pridgeon, 
2013) คาร์โบไฮเดรต มีบทบาทในการปกปอ้งเย่ือหุ้มเซลล์ และโปรตีนในระหว่างการคายน า้ โดย
ในกระบวนการจ าลองของละอองเกสรดอกไม้ และเมล็ด (Allison, Arditti and Botanical, 1984) 

อย่างไรก็ตาม ผลของอาหารเหลวสูตร VW ท่ีเติมน า้ตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ ท าให้
กล้วยไม้เอือ้งแซะมีจ านวนใบและจ านวนรากมากท่ีสดุเท่ากบั 2.28 ใบตอ่ต้น และ 0.31 รากตอ่ต้น 
ตามล าดบั ในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชนัน้การเพิ่มปริมาณน า้ตาลซูโครสในอาหารส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ ท าให้มีจ านวนรากเพิ่มขึน้ แต่การเจริญเติบโตของต้นลดลงเม่ือใช้
ความเข้มข้นของน า้ตาลท่ีสูง (Yates and Curtis, 1949) เน่ืองจากการแพร่กระจายคาร์โบไฮเดรต
ภายในพืชซูโครสมีผลท าให้พืชน าไปใช้กับใบได้ดีกว่าน าไปใช้ในราก (Went and Carter, 1948) 
อย่างไรก็ตาม เม่ือปริมาณน า้ตาลความเข้มข้นสงูเกินจดุจ าเพาะก็จะท าให้การเจริญเติบโตลดลง
และสามารถยบัยัง้การเจริณเติบโตได้ ทัง้ยงัส่งผลให้เกิดสะสมแปง้ในคลอโรพลาสต์มาก หรือเกิด
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การสร้างเอนไซม์ ribulose bisphosphate carboxylase ขึน้ใหม่ได้ ช้า (Arditti, 2008; Pierik, 
1997) เป็นผลให้ดูดชึมคาร์บอนได้ต ่าลงท าให้อัตราสังเคราะห์แสงต ่าลงไปด้วย (Hdider and 
Dejardins, 1994) สอดคล้องกบัการทดลองของ ศิริพร ทวีโรจนการ, ไซนีย๊ะ สะมาลา และ กิตตมิา 
คงทน (2561) ท่ีได้รายงานว่าอาหารสตูรดดัแปลง VW ท่ีมีน า้ตาลซูโครส 2.0 เปอร์เซ็นต์ และ 2.5 
เปอร์เซ็นต์ ร่วมกบักล้วยหอมสกุ ท าให้ต้นอ่อน D. taurianum มีการเจริญเติบโตส่วนยอดและราก
ดีกว่าน า้ตาลซูโครส 0 0.5 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับกล้วยดิบ กล้วยห่ามหรือไม่ใส่กล้วย  
อาหารสูตร VW ท่ีเติมน า้ตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ ท าให้กล้วยไม้กะเรกะร่อน (Cymbidium 
aloifolium (L.) Sw.) มีการพฒันาการเกิดยอดและใบได้ดีท่ีสดุเม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 

เม่ือเปรียบเทียบต้นท่ีเคยเลีย้งในอาหารเหลวท่ีเติมน า้ตาลซูโครสความเข้มข้น
แตกต่างกันท่ี 1 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ของกล้วยไม้ 2 ชนิด ในการพัฒนาให้เป็นต้นอ่อนได้ โดย
น ามาเลีย้งบนอาหารแข็งดดัแปลงสูตร VW ท่ีเติมมันฝร่ังบด 150 กรัมต่อลิตร วุ้น 8 กรัมต่อลิตร 
เป็นเวลา 9 สัปดาห์ พบว่าต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตดีแต่สร้างรากได้น้อย และจากการทดลอง
พบวา่ในสปัดาห์ 5-6 ต้นออ่นเร่ิมเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เน่ืองจากไม่ได้เปล่ียนอาหารจึงท า
ให้บนอาหารมีความเข้มข้นของธาตอุาหารลดต ่าลง แตก้่อนโปรโตคอร์มยงัคงขยายขนาดขึน้จึงท า
ให้พืน้ท่ีสมัผัสอาหารมีน้อยลง ได้รับแสงไม่ทั่วถึง ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ ท าให้อัตราการ
สังเคราะห์ด้วยแสงต ่าลง เกิดการแก่งแย่งปัจจัยการเจริญเติบโต ต่อมา PLBs และต้นอ่อน มีสี
น า้ตาลเกิดขึน้บริเวณโคนท่ีติดกับอาหารเน่ืองจากเกิดจากการปล่อยสารฟีนอลิก (phenolic 
substance) เพาะความต้องการโปรตีน ทัง้ยงัมีการผลิตเอธีลีนส่งผลให้เซลล์เกิดเป็นสีน า้ตาล ท า
ให้บริเวณเนือ้เย่ือเกิดการเส่ือมสภาพ (Sagaya Mary and Divakar, 2015) โดยท่ีมีโปรโตคอร์ม
และต้นอ่อนบางส่วนมีความสามารถแก่งแย่งแข่งขนั สามารถพฒันาเกิดยอดและเป็นต้นอ่อนได้ 
(อนุพันธ์ กงบังเกิด และคณะ, 2560) มีรายงานว่าการน าใช้ผงถ่านกัมมันต์ 2 กรัมต่อลิตร ใน
อาหารสูตร MS สามารถชกัน าให้ต้นอ่อนของกล้วยไม้นกกระยางขาวเจริญเติบโตเป็นต้นดีท่ีสุด 
(Laishram et al., 2019) สอดคล้องกับรายงานเปรียบเทียบการเพิ่มผงถ่านกัมมันต์ในอาหาร
เพาะเลีย้งโปรโตคอร์มของฟาแลนนอฟซิสพบว่า ในอาหารท่ีเติมผงถ่านกัมมนัต์มีพัฒนาเป็นต้น
ออ่นได้ดีกวา่ในอาหารท่ีไมเ่ตมิผงถ่านกมัมนัต์ (จฑุามาศ ศรีส าราญ, 2549)  

เม่ือเปรียบเทียบย้ายต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะมาเพาะเลีย้งบนอาหาร
ดดัแปลงสตูร VW ร่วมกบัมนัฝร่ังบด 150 กรัมตอ่ลิตร น า้ตาลซูโครส 20 กรัมตอ่ลิตร วุ้น 8 กรัมตอ่
ลิตร และผงถ่านกัมมันต์ 2 กรัมต่อลิตร เป็นเวลา 20 สปัดาห์ พบว่า ต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงิน มี
การพฒันาเป็นต้นอ่อนดีท่ีสุด ความยาวยอดและจ านวนรากมากท่ีสุด ส่วนต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้ง
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แซะมีการแตกยอดเป็นต้นใหม่จ านวนมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาถึงสว่นประกอบพบว่า ในมนัฝร่ังมีโพ
ลีเอมีน วิตามินเอ วิตามินบี และ วิตามินซี ท าให้เกิดการแบง่เซลล์ และท าลายการพกัตวั ยงัส่งผล
ต่อการเจริญและพัฒนาของเซลล์ โดยการเพิ่มกรดนิวคลีอิก (nucleic acid) ท าให้เกิดการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิสในเนือ้เย่ือ ลดการสูญเสียน า้จากเซลล์ และยงัคงรักษาสภาพเซลล์เมมเบรน 
นอกจากนีใ้นมันฝร่ังยังมีแป้งท่ีประกอบด้วย amylose และ amylopectin น า้ตาล เช่น กลูโคส 
ซูโครส และ ฟรุกโตส โปรตีน เช่น globulin glutelins tuberinin และ casein โพลีเอมีนโดยเฉพาะ
พบว่ามีสารนีพ้บท่ีตายอด ซึ่งท าให้มนัฝร่ังสามารถเกิดหวัใหม่ได้ดี (Pierik,1997) มีรายงานการใช้
น า้ตาลซูโครสท่ีปริมาณน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ท าให้กล้วยไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี เช่น อาหาร
ท่ีมีน า้ตาลซูโครส 1 เปอร์เซ็นต์ และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ดชันีการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้
สกุลหวายดีกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 สัปดาห์ (Widiastoety and Bahar, 
1995) อาหารสูตร VW ร่วมกับกล้วยหอม 2 เปอร์เซ็นต์ น า้ตาลซูโครส 1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้โปรโต
คอร์มของกล้วยไม้สกลุฟาแลนนอปซิต (Phalaenopsis) พฒันาเป็นต้นอ่อนและเจริญเติบโตได้ดี
ท่ีสุด (จุฑมาส ศรีส าราญ, 2549) อาหารกึ่งแข็งสตูร VW ท่ีมีน า้ตาลซูโครส 1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ต้น
อ่อนเอือ้งค าผักปราบ (Dendrobium ochreatum Lindl.) มีการเจริญเติบโตดีกว่าท่ีเติมน า้ตาล
ซูโครส 0 2.0 3.0 และ 4.0 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเลีย้งเป็นเวลา 4 เดือน (แสงเดือน วรรณชาติ, 2549) 
และอาหารดดัแปลงสูตร VW ท่ีมีน า้ตาลซูโครส 1.0-1.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้โปรโตคอร์มของเอือ้งผา
เวียงเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนได้ดีท่ีสุด (เหมวรรณ ยกฉวี, 2556) มีรายงานว่าอาหารสูตร VW ท่ี
เติมน า้ตาลซูโครสมากกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับน า้มะพร้าว 20 เปอร์เซ็นต์ สามารถชกัน าให้เกิด
แคลลัส  จาก  PLBs ของก ล้วยไม้  Phalaenopsis Richaard shaffer ‘Santa Curz’ ได้ ดี ท่ี สุด       
(Ishii et al., 1998)  
1.4 ผลของสูตรอาหาร VW ดัดแปลงท่ีเตมิสารอินทรีย์ต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาเป็นต้นท่ีสมบูรณ์กล้วยไม้เอือ้งเงนิและเอือ้งแซะ 

เม่ือน าต้นอ่อนของกล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะในสภาพปลอดเชือ้ท่ีมีความสูง
เฉล่ีย 0.5 เซนติเมตร มาเพาะเลีย้งบนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW ท่ีเติมสารอินทรีย์ต่างกนั 5 สตูร เป็น
เวลา 12 สปัดาห์ พบว่าต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร VW ท่ีเติมน า้มะพร้าว
อ่อน 150 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนดีท่ีสุด ความยาวยอดเฉล่ีย จ านวน
ยอดเฉล่ีย จ านวนใบเฉล่ียดีท่ีสดุ การใช้น ามะพร้าวอ่อน 15 เปอร์เซ็นต์ ท าให้กล้วยไม้เอือ้งเขาแกะ
เพิ่มจ านวนยอดมากท่ีสุด (บัวสอน โบราสี และอารยา อาจเจริญ เทียนหอม, 2557) เน่ืองจาก
ปัจจุบันนิยมใช้น า้มะพร้าวในการเพาะเลีย้งเนื อ้เย่ือกล้วยไม้  เพราะว่าน า้มะพร้าวอ่อน 
ประกอบด้วยสารต่าง ๆ เช่น IAA purerine และ คาร์โบไฮเดรตหลายชนิด วิตามิน กรดอะมิโน 
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อินทรียสารและเอนไซม์ สารเหล่านีก้ระตุ้นช่วยพัฒนาในการแบ่งเซลล์ ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณ
ยอดของพืช และกล้วยไม้สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ดี ทัง้ยงัพบว่าในน า้มะพร้าวมีสาร 
1 ,3 -diphenylurea zeatin riboside และ  zeatin ซึ่ ง มี คุณ สมบัติค ล้ ายฮอร์โมนไซโตไคนิ น 
(Teixeira  da Silva, 2003) สอดคล้องกับการรายงานของ บวัสอน โบราสี และอารยา อาจเจริญ 
เทียนหอม (2557) ท่ีพบวา่สตูร VW ร่วมกบัมนัฝร่ังบด 100 กรัมตอ่ลิตร เม่ือเพาะเลีย้งเป็นเวลา 12 
สัปดาห์ ท าให้กล้วยไม้เอือ้งเขาแกะมีความยาวใบและความกว้างของใบเฉล่ียสูงท่ีสุด จาก
การศึกษาของ  Kunakhonnuruk et al., (2018) รายงานว่า อาหารสตูร VW ร่วมกับมนัฝร่ัง ท าให้
กล้วยไม้น า้ (Epipactis flava) มีความสูงมากท่ีสุด และมันฝร่ังยังช่วยส่งเสริมการงอก การ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ และช่วยสร้างความแข็งแรงให้ต้นอ่อนมากขึน้ ( Arditti, 2008) นอกนีย้งั
พบวา่อาหารสตูร VW ท่ีเติมน า้มะเขือเทศ 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร สามารถชกัน าให้ต้นออ่นเอือ้งเงิน
เกิดรากและความยาวรากดีท่ีสุด สอดคล้องกับการรายงานของ อาทิตยา ชายคีรี และวราภรณ์ 
ฉยุฉาย (2560) พบวา่ในอาหารสตูร VW ท่ีเตมิน า้มะเขือเทศ 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร ท าให้ความยาว
รากและจ านวนใบของต้นอ่อนกะเร่กะร่อนปากเป็ดดีกว่าเม่ือเทียบกับอาหารสูตร VW ท่ีเติมน า้
มะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรตอ่ลิตร และกล้วยหอมบด 150 กรัมตอ่ลิตร เพราะในน า้มะเขือเทศมี
ส่วนผสมของวิตามิน เช่น วิตามินบี วิตามินเอ วิตามินชี ในปริมาณสูง และแร่ธาตหุลายชนิด เช่น 
โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจากการทดลองพบว่าอาหารสูตร 
MS ท่ีเติมน า้มะเขือเทศ 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ส่งเสริมการเกิดยอด รวมทัง้ความยาวรากเพิ่ม
จ านวนใบและความสูงของต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูรน้อยท่ีสุด (นายิกา สันทรุนัย, 2559) ทัง้นี ้
เน่ืองจากสารสกดัท่ีได้จากน า้มะเขือเทศนัน้ส่งเสริมการเจริญเตบิโตของพืชได้น้อย อีกทัง้ท าให้การ
ชะลอการเจริญเติบโต ซึ่งเกิดจากคา่ pH ท่ีไม่เหมาะสมในอาหาร เพราะส่วนประกอบในน า้มะเขือ
เทศท่ีมีความเป็นกรดสูง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่า pH ท่ีจะเป็นกรดสูงขึน้ (Cheng-Fan and 
William, 1997) 

ส าหรับการน าต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งแซะเพาะเลีย้งบนอาหารสูตร VW ท่ีเติมมนัฝร่ัง
บด 150 กรัมต่อลิตร ท าให้ต้นอ่อนสามารถเจริญเติบโตดีท่ีสดุ มีจ านวนยอดเฉล่ียและจ านวนใบ
เฉ ล่ียมากท่ีสุด  เพ ราะในมันฝ ร่ังมี โพ ลี เอมีน  (polyamine) ได้แก่  putrescine spermidine 
biosynthetic enzyme และ arginine decarboxylase  ornithine decarboxylase ซึ่งมีผลต่อการ
เจริญและพฒันาเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อการเพิ่มกรดนิวคลีอิก (nucleic acid) ท าให้เกิด
การแบง่เซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) ในเนือ้เย่ือมากขึน้ และสารพวก polyamine มีคณุสมบตัชิ่วย
ชะลอการร่วงของพืชใบเลีย้งคู่และใบเลีย้งเด่ียว ป้องกันการสลายของคลอโรฟิลล์  (Kaur-
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Sawhney, Flores and Galston, 1980; วิวฒัน์ วิฒพนัธไชย, 2529) นอกนีย้งัพบว่าเพาะเลีย้งบน
อาหารสตูร VW ท่ีเติมกล้วยหอมบด 150 กรัมต่อลิตร ท าให้ต้นอ่อนมีความยาวยอดดีท่ีสดุ เพราะ
กล้วยอดุมไปด้วยโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต วิตามินเอ ไทอะมิน ไรโบฟลาวิน ไนอะชิน วิตามินชี 
และแร่ธาตุจ านวนมาก เช่น แคลเซียม เหล็ก โพแทสเซียม โดยเฉพาะธาตุเหล็กซึ่งอยู่ในรูปท่ี
กล้วยไม้สามารถน าไปใช้ในการเกิดรากเพ่ือการเจริญเติบโตได้ และอาหารท่ีใส่กล้วยภายใต้ความ
ร้อนสงูในสภาพเป็นกรด จะท าให้สารควบคมุการเจริญเติบโตในกล้วยละลายน า้ได้ดีขึน้ เพราะว่า
กล้วยมีคุณสมบตัิเป็นบฟัเฟอร์ท่ีท าให้ pH ไม่เปล่ียนแปลงมาก นอกจากนีใ้นเนือ้กล้วยหอมยัง
ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด เช่น lysine cysteine methionine และ arginine (Arditti, 
2008) สอดคล้องกับรายงานการใช้อาหารสูตร VW ร่วมกับกล้วยหอม 10 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ D. 
nobile ท าให้จ านวนเพิ่มมากขึน้และช่วยในการเพิ่มความสูงของล าลูกกล้วย (Sudeep  et at., 
1997) อาหารสูตร VW ร่วมกับกล้วยหอมบด 100 กรัมต่อลิตร พบว่าชักน าเกิดต้นอ่อนกล้วยไม้
เอือ้งเขาแกะ มีความสูงมากท่ีสุดและรากยาวท่ีสุด (บวัสอน โบราสี และอารยา อาจเจริญ เทียน
หอม, 2557) อาหารสูตร VW ร่วมกบักล้วยหอม เม่ือน าเอาเอากล้วยไม้สกุลหวายสายพนัธุ์แท้ D. 
discolor, Fleischeri และ Judy Rutz  มาเพาะเลีย้งเป็นเวลา 3 เดือน สามารถชกัน าให้กล้วยไม้
เจริญเติบโตดีท่ีสุด ได้ต้นท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ให้น า้หนกัสด น า้หนกัแห้ง ความสงูต้นและความยาว
รากดีท่ีสุด (สุนทรี ทารพันธุ์ , 2558) ทัง้ยังพบว่าต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งแซะท่ีเพาะบนอาหารสูตร 
VW ท่ีเตมิสารอินทรีย์ผสมสามารถชกัน าให้เกิดรากดีท่ีสดุ มีล าต้นท่ีสมบรูณ์แข็งแรง อยา่งไรก็ตาม
มีรายงานการใช้อาหารเสริมอินทรียสารมากกว่าหนึ่งอย่างช่วยให้ต้นอ่อนกล้วยไม้พฒันาเป็นต้นท่ี
สมบูรณ์ สอดคล้องกับรายงานว่าผลของอาหารสูตร VW ร่วมกับสารอินทรีย์ น า้มะพร้าว 150 
มิลลิลิตรตอ่ลิตร และกล้วยหอม 150 กรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดยอดและรากของกล้วยไม้                       
D. lasianthera J.J.Sm ได้ โดยช่วยเพิ่มการพัฒนาต้นอ่อน (Utami, Hariyanto, and Manuhara, 
2017) อาหารสูตร VW ร่วมกับน า้มะพร้าวอ่อน 15 เปอร์เซ็นต์ กล้วยหอม 10 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกัม
มันต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์และวิตามินรวมท าให้ต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งแซะหลวงเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุด 
(ภุมรินทร์ คงมณี, 2544) อาหารสูตร VW ร่วมกับกล้วยหอม 5 เปอร์เซ็นต์ มันฝร่ัง 5 เปอร์เซ็นต์ 
น า้ตาลซูโครส 1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งเงินหลวง (D. formosum Roxb. ex Lindl.) 
เจริญเติบโตดีท่ีสุด (เหมวรรณ ยกฉวี , 2556) อาหารกึ่งแข็งสูตร VW ร่วมกับกล้วยหอม 10 
เปอร์เซ็นต์ มันฝร่ังบด 5 เปอร์เซ็นต์ หรือน า้ต้มมันฝร่ัง 10 เปอร์เซ็นต์ น า้มะพร้าวอ่อน 15 
เปอร์เซ็นต์ และถ่านกัมมันต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ PLBs ของกล้วยไม้เอือ้งบุษราคมั (Eulophia 
flava) มีจ านวนยอดมาก และน า้ต้มมนัฝร่ังท าให้ PLBs มีการพฒันาเกิดจ านวนยอดมากกว่าการ
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ไม่เติมมนัฝร่ัง (สจุรรยา เรืองวีรยุทธ, 2539) สอดคล้องกบัการใช้น า้ต้มมนัฝร่ัง 5 เปอร์เซ็นต์ และ
กล้วยหอมบด 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้เกิดการเพิ่มจ านวนยอดของกล้วยไม้เอือ้งเค้าก่ิว              
(D. nobile Lindl.) (Sudeep et al., 1997)  

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาอิทธิพลของสารอิทรีย์ต่อการชักน าให้เป็นต้นท่ี
สมบูรณ์กล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะในเวลา 12 สปัดาห์ ซึ่งกล้วยไม้เอือ้งแซะสามารถพัฒนา
เป็นต้นท่ีสมบูรณ์ได้ ในขณะท่ีกล้วยไม้เอือ้งเงินเจริญเติบโตช้ากว่าเอือ้งแซะจึงจ าเป็นต้อง
เพาะเลีย้งตอ่ไปในอาหารสตูร VW ท่ีเติมสารอินทรีย์ตา่ง ๆ ทัง้ 5 สตูรต่อไปจนถึง 24 สปัดาห์ โดย
ได้เปล่ียนอาหารในสัปดาห์ท่ี 12 หลังจากต้นอ่อนของกล้วยไม้พัฒนามาเป็นต้นแล้วจึงย้ายมา
เพาะเลีย้งบนอาหารดดัแปลงสตูร VW ท่ีเตมิมนัฝร่ังบด 150 กรัมตอ่ลิตร น า้ตาลซูโครส 20 กรัมตอ่
ลิตร วุ้น 8 กรัมตอ่ลิตร และผงถ่านกมัมนัต์ 2 กรัมตอ่ลิตร เพาะเลีย้งตอ่อีกเป็นเวลา 8 สปัดาห์ เพ่ือ
ต้องการพัฒนาให้เป็นต้นท่ีสมบูรณ์ พบว่ากล้วยไม้ 2 ชนิด เจริญเติบโตไปเป็นต้นกล้าท่ีสมบูรณ์ 
จ านวนมาก ดงันัน้จึงถ่ายขวดกล้วยไม้ โดยแยกต้น ตามขนาดของต้น ต้นท่ีมีขนาดเดียวกันให้น า
ลงอาหารขวดเดียวกัน 3-5 ต้นต่อขวด โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นให้เหมาะสม เพ่ือต้น
เจริญเติบโตได้ดี แล้วน าขวดดงักล่าวไปวางไว้ในห้องเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ในระยะนีจ้ะใช้เวลานาน 
8-12 สปัดาห์ เพ่ือให้ต้นเตบิโตมีใบและรากสมบรูณ์พร้อมน าออกปลกู 

นอกจากนีใ้นการเติมผงถ่านลงไปในอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือท าให้อาหารเป็นสีด า
ท าให้อาหารมีความทึบแสง ช่วยดดูซบัสารท่ีไม่พึงประสงค์หรือสารยบัยัง้ตา่ง ๆ เช่น สารประกอบ
พวกฟีโนลิก โดยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนอาหารใหม่อีกด้วย รวมถึงสารควบคมุการเจริญเติบโตหรือ
สารอินทรีย์ในอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ (Pan and Van Staden, 1998) เน่ืองจากสีด าของผงถ่าน
ส่งผลให้การงอกของเมล็ดและการพฒันาโปรโตคอร์ม (Weatherhead, Bardon, and Henshaw, 
1978) สามารถชกัน าให้พืชเกิดรากและรากมีการเจริญเติบโตดีขึน้ (Kima et al., 2019) ทัง้ยงัช่วย
รักษาความเป็นกรด-เบสของอาหารไม่ให้เปล่ียนแปลงไปมากนักและผงถ่านกัมมันต์ท่ีเติมใน
อาหารช่วยเพิ่มการระบายอากาศในอาหารได้ดีขึน้ด้วย (นาตยา มนตรี และนิเวศ แซ่ซ้ง, 2557) 
และ ผงถ่านยังส่งเสริมความสมดุลของออกซินและไซโตไคนินท่ีช่วยในการสร้างราก อีกด้วย     
(Pan and Van Staden, 1998)  
1.5 ผลของชนิดวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมเม่ือย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาต ิ

เม่ือน าต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะท่ีเพาะในหลอดทดลองโดยมีต้นและ
รากท่ีสมบูรณ์มาย้ายออกปลูกในวสัดปุลูกต่าง ๆ และอนุบาลไว้ในโรงเรือน เป็นเวลา 4 สปัดาห์ 
พบว่าต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งเงินท่ีย้ายออกปลูกในกาบมะพร้าวสับ และไฮโครตรอน มีอัตรารอด
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ชีวิตมากท่ีสดุ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั สอดคล้องกบัการทดลองของ รัตนาวลี เสนาวงศ์, ปิยะพร 
แสนสขุ และสรุพล แสนสขุ (2557) ท่ีย้ายกล้วยไม้เอือ้งนางชี (D. kontumense Gagnep) ปลูกใน
กาบมะพร้าวสบั พบว่าต้นกล้ามีอตัราการรอดชีวิต 90 เปอร์เซ็นต์ ทัง้นีเ้น่ืองจากกาบมะพร้าวสบั
เป็นวสัดุปลูกท่ีเป็นแหล่งธาตุอาหาร ซึ่งมีความพรุนและโปร่งมาก เก็บความชืน้ได้ดี ท าให้ราก
กล้วยไม้ยึดเกาะได้ง่าย  (Rangsayatorn, 2009) จากการรายงานของ Kunakhonnuruk et al., 
(2018) ศึกษาการย้ายต้นอ่อนกล้วยไม้  Epipactis flava Seidenf ออกปลูกในวัสดุปลูกไฮโดร 
ตรอน พบว่า มีอัตราการรอดชีวิต 97.5 เปอร์เซ็นต์ และการใช้ไฮโดรตรอนร่วมกับหินภูเขาไฟ 
(pumice) (1:1) มีอตัราการรอดชีวิตสงูสดุ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะการใช้ไฮไดรตรอนเป็นวสัดปุลกูท่ี
มีต้นก าเนิดมาจากประเทศเยอรมนั ท ามาจากดินเหนียวปัน้เป็นก้อนกลมขนาดแตกตา่งกนั ตัง้แต ่
4-10 มิลลิเมตร และน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ท าให้มีความคงตวัสูง ย่อยสลาย
ยากและทนตอ่ปฏิกิริยาทางเคมี มีคา่กรด-เบสประมาณ 7 และมีคณุสมบตัิ น า้หนกัเบา ระบายน า้
ได้ดี แต่สามารถดูดซบัน า้และแร่ธาตไุด้น้อยกว่าวัสดชุนิดอ่ืน ซึ่งในประเทศเยอรมันนิยมน าวสัดุ
เมล็ดดินเผาไปใช้ในการปลูกพืชแบบน า้หยดเน่ืองจากสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ ถ่ายเทอากาศได้
ดี สะอาด โป่ง เหมาะเป็นวัสดปุลกูกล้วยไม้ วสัดหุรือเคร่ืองปลกูท าหน้าท่ีให้รากพืชเกาะยึดเพ่ือให้
ล าต้นไม่ล้มและล าตรง ไมโ่อนเอนหรือล้ม วสัดปุลกูยงัท าหน้าท่ีเก็บความชืน้และธาตอุาหารให้ราก
พืชสามารถดดูไปใช้ สิ่งส าคญัท่ีใช้ต้องค านึงถึงคือการระบายน า้และการถ่ายเทอากาศรอบ ๆ ราก
ด้วย จิตราพรรณ พิลึก (2550) รายงานว่าการเลือกวสัดปุลูกต้องมีคณุสมบตัิคือ หาง่าย ราคาไม่
แพง ทนทาน ไม่ย่อยสลายง่ายเกินไป เพาะกล้วยไม้เป็นพืชอายยืุน มีการสร้างล าลูกกล้วยใหม่ได้
นาน ช่วยให้กล้วยไม้มีล าต้นและระบบรากเจริญเติบโตได้ดี  ดงันัน้เคร่ืองปลูกควรมีอายุนานกว่า 
2-3 ปี ขึน้ไป เช่น กาบมะพร้าว ใยมะพร้าว ไฮโดรตรอน สแฟกนัม่มอส นอกจากนีย้งัต้องสะอาด
ปราศจากสารพิษและเชือ้โรค ท่ีจะเป็นอันตรายต่อระบบราก มีการระเหยน า้ออกได้ ไม่อุ้ มน า้
จนเกินไป ดซูบัน า้พอเหมาะ รักษาความชืน้ไว้รอบราก ส าหรับกาบมะพร้าวต้องแช่น า้ก่อน 1 คืน
ก่อนน ามาใช้และเปล่ียนน า้ออก 2-3 ครัง้ เพ่ือล้างสารท่ีเป็นสีน า้ตาลออกให้หมด และไม่ควรใช้
กาบมะพร้าวท่ีมาจากผลออ่น เพราะจะท าให้อายใุนการใช้งานสัน้กว่ากาบมะพร้าวท่ีมาจากผลแก ่ 
กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก ท่ีมีราคาถูกและหาง่าย จึงนิยมกันปลูกกล้วยไม้เป็นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในทางอุตสาหกรรม แต่ข้อเสียของกาบมะพร้าวคือ กาบมะพร้าวย่อยสลายเร็วจึงต้อง
เปล่ียนวสัดปุลกูบอ่ย ๆ  

ตามธรรมชาติกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในท่ีโล่งแจ้ง
แสงแดดจัดกล้วยไม้แต่ส่วนมากต้องการแสงร าไร การปลูกเลีย้งหวายพันธุ์แท้จะต้องค านึงถึง
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สภาพท่ีขึน้อยู่ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะกล้วยไม้เอือ้งแซะมกัขึน้ตามเทือกเขาสูง ชอบอากาศเย็น 
รวมทัง้ในธรรมชาตเิอือ้งแซะมกัขึน้เกาะตามก่ิงไม้ตอ่กนัไปเป็นทางยาว มีมอส หรือ ไลเคนขึน้เกาะ
ตามก่ิงไม้เหล่านัน้ แสดงถึงความชืน้ (ระพี สาคริก, 2546) นอกจากนี ้Baker and Baker (1996) 
รายงานว่าเอือ้งแซะมีสภาพการขึน้อยู่อาศยัตามธรรมชาติโดยอิงอาศยัอยู่บนต้นไม้ในป่าดิบเขา 
ในฤดรู้อนมีอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต ่าสุด 14-21 องศาเซลเซียส ใน
ฤดหูนาวมีอณุหภูมิเฉล่ียสงูสดุ 26-30 องศาเซลเซียส และต ่าสดุ 11 องศาเซลเซียส ดงันัน้การปลกู
เลีย้งต้องได้ควบคมุอุณหภูมิ ปรับสภาพโรงเรือนให้เหมือนธรรมชาติมากท่ีสุด จากผลการทดลอง
ต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งแซะย้ายออกปลกูในวสัดปุลกู พบวา่ต้นออ่นเอือ้งแซะท่ีย้ายปลกูใน สแฟกมัน่
มอส มีอตัราการรอดชีวิตมากท่ีสดุ 87 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งแตกต่างจากผลการทดลองของ ธนวดี พรม
จนัทร์ (2559) ท่ีได้ปลกูกล้วยไม้เอือ้งกหุลาบกระเป๋าปิดในสแฟกนั่มมอส พบว่าต้นกล้ามีอตัราการ
รอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีช้ว่งระยะการออกปลกูของกล้วยไม้ก็มีความส าคญั สอดคล้อง
กบัการทดลองของ มณเทียน แสนดะหม่ืน, สริุยนต์ ดีดเหล็ก, และสทุดั ปินตาเสน (2555) การย้าย
ต้นอ่อนเอือ้งแซะออกปลูกในสแฟกนั่นมอส เป็นเวลา 30 วัน มีอัตราการรอดชีวิตสูงท่ีสุด 100 
เปอร์เซ็นต์ และใช้ภาชนะปลูกในกระโจมพลาสติกเป็นเวลา 60 วนั มีอตัราการรอดชีวิตสงูสุด คือ 
ร้อยละ 87.5 ซึ่งได้ปลูกเลีย้งในช่วงฤดูร้อน เดือน มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เป็นเวลา 30 วัน มี
อตัราการรอดชีวิตสูงสุด ร้อยละ 94 เน่ืองจากสแฟกมัน่มอสมีคุณสมบตัิท่ีดีคือ น า้หนักเบา ราก
กล้วยไม้ยึดเกาะได้ดี มีช่องว่าง น า้ อากาศ ออกซิเจนหมุนเวียนได้สะดวก ไม่ดดูซบัเกลือจากปุ๋ ย 
สามาถดดูน า้ได้ถึง 20 เท่าตวั การระบายน า้เสม ่าเสมอ รากพืชเจริญเติบโตและแผ่กระจายได้ดี 
สแฟกมัน่มอสชว่ยให้เคร่ืองปลกูอุ้มน า้ได้ดีขึน้ ท าให้มีความชืน้เหมาะสมกบัการเจริญเตบิโต 

2. ข้อเสนอแนะ 
1. หาจ านวนต้นกล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะให้ได้จ านวนมาก เพ่ือท่ีจะได้หน่ออ่อน

มาท าการทดลองฟอกตาข้างเพ่ือชกัน าให้เกิด PLBs ให้ได้ต้นจ านวนมากขึน้ 
2. ศึกษาโดยคัดเลือกเอาขนาดของโปรโตคอร์มระยะต่าง ๆ มาทดลองการน าใช้สาร

ควบคมุการเจริญเตบิโต BA ความเข้มข้นตา่งกนั 
3. คดัเลือกเอาขนาดของ ต้นอ่อนของกล้วยไม้เอือ้งเงินและเอือ้งแซะ มาทดลองการน า

ใช้น า้ตาลความเข้มข้นตา่งกนัเพ่ือชกัน าให้ต้นโตอย่างรวดเร็ว 
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