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(Dendrobium  friedericksianum Rchb. f. ) ในหลอดทดลอง 
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บทคัดย่อ 

จากผลการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูร พบว่ากล้วยไม้เหลือง
จันทบูรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS (Murashing and SKoog, 1962) หลังการเพาะเลี้ยงนาน 90 วัน พบว่า
อาหารสูตร MS สามารถชักนําการเกิดยอดรวมเฉลี่ยสูงสุด 3.89 ยอด อาหารสูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต 5,10,15 BA ,NAA  และเติม TDZ  0.5,1,2 µM พบว่า อาหารสูตร MS ท่ีเติม 5BA ส่งเสริมการเกิดยอด
รวมเฉลี่ยสูงสุด 4.75 ยอด/ชิ้นส่วนส่งเสริมการยืดยาวของลําต้นทําให้ลําต้นมีความสูงเฉลี่ย 4.75 เซนติเมตร ส่งเสริม
การเกิดใบเฉลี่ยสูงสุด 7.21 ใบ/ชิ้นส่วน  อาหารดัดแปลงสูตร MS ท่ีน้ํามะพร้าว 15 % ส่งเสริมการเกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 
3.21 ยอด/ชิ้นส่วน ส่งเสริมการเกิดใบเฉลี่ย 3.37ใบ/ชิ้นส่วน  โดยอาหารทุกสูตรไม่สามารถชักนําการเกิดได้ 
คําสําคัญ: กล้วยไม้เหลืองจันทบูร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารควบคุมการเจริญเติบโต การออกดอกในสภาพปลอดเชื้อ  
 

Abstract 

 Dendrobium friedericksianum Rchb. f., After 90 day culture plantlets were culture on MS 
(Murashing and SKoog , 1962)  medium highest growth and plantlets could induce shoot ad roots.  
Plantlets that culture on MS increased the highest average number of shoots 3.89 shoot/ plantlets. 
MS supplemented with plant growth regulators 5,10,15 BA ,NAA and 0.5,1,2 µM TDZ . MS 
suplemented 5BA increased the highest average number of shoots 4.75 shoot/ plantlets and 
highest average number of leaves 7.21 leaves / plantlets. MS supplemented organic compounent 
15% coconut water increased the highest average number of shoots 3.21 shoot/ plantlets and 
highest average number of leaves 3.37 leaves / plantlets . All the medium can’t induce the 
flowering. 
Keywords : Dendrobium friedericksianum Rchb. f. , plant growth regulator in vitro flowering 
 

บทนํา 
 กล้วยไม้เหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb. f.) เป็นกล้วยไม้ป่าพันธุ์พื้นเมืองของ
ประเทศไทย มีเขตกระจายพันธุ์อยู่ในป่าดิบทางภาคตะวันออกแถบจังหวัดจันทบุรีและตราด (อบฉันท์ ไทยทอง,2543) 
เป็นกล้วยไม้ท่ีสวยงามนิยมนํามาปลูกประดับ หายากและมีราคาแพง ซ่ึงปัจจุบันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ปัจจุบันจึงได้มี
การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ในการเพิ่มปริมาณของกล้วยไม้ให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว  
 
1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ซ่ึงการชักนําให้เกิดการเจริญเติบโตของต้นอ่อนและการออกดอกที่เร็วขึ้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่หลายคนสนใจ ซ่ึงการใช้
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีราคาแพง เช่น กรดอะมิโน วิตามิน น้ําตาล และอาหารเสริม เช่น สารสกัดจา
กล้วยเป็นแหล่งอาหารเสริมตามธรรมชาติท่ีมีวิตามินและธาตุอาหารสูงที่เติมลงในอาหารเพื่อช่วยเร่งการงอกและ
เจริญเติบโต และปัจจัยท่ีควบคุมการออกดอกมีหลายประการ เช่น สารควบคุมการเจริญเติบโตและชนิดของอาหาร 
(Simon, Igeno and Coupland, 1996) การศึกษาเพื่อกระตุ้นให้พืชเกิดการออกดอกในหลอดทดลองนั้น ปรัชพรรณ  
หนูจีน และสมปอง เตชะโม (2550) ศึกษาการเพิ่มสารอินทรีย์บางชนิด เช่น myo-inosital วิตามินบี 1 บี 6 และ
ไกลซีน ช่วยกระตุ้นการเกิดยอดจํานวนมากได้ดีในกล้วยไม้เหลืองจันทบูร สมพร ประเสริฐส่งสกุล และวิทูล ไชยภักดี 
(2550) ทําการศึกษาการออกดอกของกล้วยไม้หวายเหลืองจันทบูร พบว่าการเกิดดอกในต้นกล้าของกล้วยไม้หวาย
เหลืองจันทบูรขึ้นอยู่กับอาหารเสริมและความเข้มข้นของ BA  

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้มีความสนใจที่จะศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตการเพิ่มปริมาณยอด
รวมและการออกดอกของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรในหลอดทดลอง เพราะการเพาะเลี้ยงให้กล้วยไม้ออกดอกในหลอด
ทดลองจะช่วยประเมินลักษณะที่ต้องการบางอย่างของดอกได้ เช่น ขนาดรูปร่าง โทนสี และการแปรผันของสีดอก ซ่ึง
เมื่อได้ลักษณะที่ต้องการแล้วสามารถนํามาเพิ่มจํานวน และกล้วยไม้ท่ีออกดอกในหลอดทดลองจะมีดอกขนาดเล็กและ
มีมูลค่าสูงในเชิงการค้า รวมถึงเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้เหลืองจันทบูร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่ม
ปริมาณยอดรวมของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร 

2. เพื่อศึกษาชนิดของสารอินทรีย์และสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีผลต่อการเกิดดอกของกล้วยไม้เหลือง
จันทบูรในหลอดทอดลอง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

นําต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW เป็นเวลา 6 เดือน มาเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห์สูตร VW MS และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ อาหารดัดแปลงสูตรสังเคราะห์สูตรMS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต  
3 ชนิด ได้แก่ BA ท่ีระดับความเข้มข้น 5 10 15 มิลลิกรัมต่อลิตร NAA ท่ีระดับความเข้มข้น 5 10 15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และ TDZ ท่ีระดับความเข้มข้น 0.5 1 2 ไมโครโมลาร์ และอาหารดัดแปลงสูตรสังเคราะห์สูตร MS  ท่ีเติมสารอินทรีย์ 
4 ชนิด คือ น้ํามะพร้าว 15 % กล้วยหอม 15 % มันฝรั่ง 15% และน้ํามะเขือเทศ 15 % ในขวดโซดาขนาด          
325 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซ่ึงบรรจุอาหารปริมาตร 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพาะเลี้ยงขวดละ 10 ต้น ทํา 5 ซํ้า ท่ี
อุณหภูมิ 25± 2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง ความเข้มแสง 2000 ลักซ์  ให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน  หลังการเพาะเลี้ยง
นาน 90 วัน  ให้บันทึกอัตราการเพิ่มจํานวนยอดรวม ความสูงของต้น จํานวนใบ ความยาวของใบ จํานวนราก ความ
ยาวของราก และเปอร์เซ็นต์การออกดอก ในแต่ละการทดลองเปรียบเทียบกันโดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD 
(Completely randomized design) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี DMRT (Duncan’s multiple range test)  
ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูร พบว่าเมื่อนํากล้วยไม้
เหลืองจันทบูรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหาร สูตร VW เป็นเวลา 6 เดือน นําไปเลี้ยงเปรียบเทียบในอาหารสูตร     
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MS  VW และ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หลังการเพาะเลี้ยงนาน 90 วัน พบว่าอาหารสูตร MS สามารถชักนําการเกิดยอดรวม
เฉลี่ยสูงสุด 3.89 ยอด/ชิ้นส่วน และส่งเสริมการยืดยาวของลําต้นทําให้ลําต้นมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 4.75 เซนติเมตร 
ส่งเสริมการเกิดรากเฉลี่ย 1.75 ราก/ชิ้นส่วน รากมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด 2.67 เซนติเมตรและส่งเสริมการเกิดใบเฉลี่ย
สูงสุด 5.42 ใบ/ชิ้นส่วน  ใบมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด 3.57 เซนติเมตร รองลงมาคืออาหารสูตร VW สามารถชักนําการ
เกิดยอดรวมเฉลี่ย 3.43 ยอด/ชิ้นส่วน และส่งเสริมการยืดยาวของลําต้นทําให้ลําต้นมีความสูงเฉลี่ย 4.21 เซนติเมตร 
ส่งเสริมการเกิดรากเฉลี่ยสูงสุด 4.25 ราก/ชิ้นส่วน รากมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด 3.51 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดใบเฉลี่ย 
5.12 ใบ/ชิ้นส่วน  ใบมีความยาวเฉลี่ย 3.37 เซนติเมตร และ อาหารสูตรปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สามารถชักนําการเกิดยอด
รวมเฉลี่ย 3.39 ยอด/ชิ้นส่วน และส่งเสริมการยืดยาวของลําต้นทําให้ลําต้นมีความสูงเฉลี่ย 3.87 เซนติเมตร ส่งเสริม
การเกิดรากเฉลี่ยสูงสุด 2.07 ราก/ชิ้นส่วน และรากมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด 3.36 เซนติเมตร โดยสูตอาหารทั้งสามสูตร
ไม่มีผลทําให้ต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูรเจริญเติบโตแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1  ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรในหลอดทดลองภายในเวลา  90 วัน 

                 สู ต ร
อาหาร 

จํานวนยอดรวมเฉลี่ย การเจริญเติบโตครบ 90 วัน 

30 วัน 60 วัน 90 วัน ความสูง(cm.) 
จํานวนเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย (cm.) 
ราก ใบ ราก ใบ 

MS 3.01 3.32 3.89 4.75 1.75 5.42 2.67 3.57 
VW 2.57 3.07 3.43 4.61 4.25 5.12 3.51 3.37 
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 2.53 2.87 3.39 3.87 2.07 5.01 3.36 3.03 
F-test ns ns ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 30.60 23.41 32.62 29.09 41.50 22.64 36.34 31.19 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 

                                                 
 ก              ข            ค 

ภาพที่ 1 ลักษณะของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรที่เจริญเติบโตบนอาหารสูตรต่างๆ (ก) สูตรอาหาร MS 
(ข) สูตรอาหา VW  (ค) สูตรอาหารปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

 

เมื่อนําต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS มีการเติม BA NAA ท่ีระดับความ
เข้มข้น 5 10 และ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ระดับความเข้มข้น 0.5 1 2 ไมโครโมลาร์ หลังการเพาะเลี้ยงนาน 
90  วัน  พบว่าอาหารสูตร ท่ีเติม 5BA ส่งเสริมการเกิดยอดรวมเฉลี่ยสูงสุด 4.75 ยอด/ชิ้นส่วนส่งเสริมการยืดยาวของ
ลําต้นทําให้ลําต้นมีความสูงเฉลี่ย 4.57 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดรากเฉลี่ย3.15 ราก/ชิ้นส่วน รากมีความยาวเฉลี่ย 
2.54 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดใบเฉลี่ยสูงสุด 7.21 ใบ/ชิ้นส่วน  ใบมีความยาวเฉลี่ย 5.76 เซนติเมตร รองลงมาคือ
อาหารสูตรที่เติม 10BA ส่งเสริมการเกิดยอดรวมเฉลี่ย 3.36 ยอด/ชิ้นส่วน ส่งเสริมการยืดยาวของลําต้นทําให้ลําต้นมี
ความสูงเฉลี่ย 4.13 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดรากเฉลี่ย 3.08 ราก/ชิ้นส่วน รากมีความยาวเฉลี่ย 2.21 เซนติเมตร 
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ส่งเสริมการเกิดใบเฉลี่ย 6.61 ใบ/ชิ้นส่วน  ใบมีความยาวเฉลี่ย 4.87 เซนติเมตร อาหารสูตรที่เติม 10NAA ส่งเสริมการ
เกิดยอดรวมเฉลี่ย 4.23 ยอด/ชิ้นส่วน ส่งเสริมการยืดยาวของลําต้นทําให้ลําต้นมีความสูงเฉลี่ย 4.51 เซนติเมตร 
ส่งเสริมการเกิดรากเฉลี่ยสูงสุด 8.21 ราก/ชิ้นส่วน รากมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด 6.13เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดใบเฉลี่ย 
6.11 ใบ/ชิ้นส่วน  ใบมีความยาวเฉลี่ย 6.14 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบทุกความเข้มเข้นของสารควบคุมการ
เจริญเติบโต พบว่า ให้ผลใกล้เคียงกัน โดยสารควบคุมการและอาหารดัดแปลงสูตร MS และทุกความเข้มข้นของสาร
ควบคุมการเจรญิเติบโตไม่สามารถชักนําการเกิดดอกได้ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและการดัดแปลงสูตรอาหารสังเคราะห์ MS ท่ีมีผลต่อการ เจริญเติบโตและการ
ออกดอกของต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ในหลอดทดลองภายในเวลา 90 วัน 

สู ต ร  
สูตรอาหาร 

จํานวนยอดรวมเฉลี่ย การเจริญเติบโตครบ 90 วัน 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 
ค ว า ม สู ง
(cm.) 

จํานวนเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย (cm.) 
การเกิดดอก 
(%) 

ราก ใบ ราก ใบ  
5BA 3.56 4.35a 4.75a 4.57a 3.15a 7.21a 2.54a 5.76a 0 
10BA 3.12 4.03b 4.36b 4.13a 3.08a 6.61ad 2.21abdh 4.87a 0 
15BA 3.05 3.21c 4.05af 4.01ab 2.97a 6.13ae 2.18b 4.21e 0 
5NAA 3.03 3.34a 3.81ac 4.21ab 5.81b 6.12a 3.67c 5.81f 0 
10NAA 3.56 4.01d 4.23a 4.51a 8.21cd 6.11b 3.80bd 6.13b 0 
15NAA 3.42 3.56ae 4.07ag 4.32a 8.03d 5.87bc 4.05be 6.05ag 0 
0.5TDZ 3.01 3.12af 3.21ai 2.98b 2.11ae 5.13a 2.76cf 2.67ac 0 
1TDZ 3.12 3.23ag 3.31acd 3.05cb 3.46a 5.81a 3.21bcg 3.31c 0 
2TDZ 3.43 3.15ah 3.42aceh 3.67ab 3.81a 6.12a 3.51bh 4.01cd 0 
F-test ns * * * * * * * - 
C.V. (%) 8.41 8.72 10.93 8.56 8.74   9.56 8.95 6.61 - 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
- =ไม่วิเคราะห์ 
* =แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.05)  

ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยตัวอักษรร่วมกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ท่ี
ระดับควาเชื่อมั่น 95% 

                          
                          ก                                      ข                                     ค 
ภาพที่ 2 ลักษณะของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรที่เจริญเติบโตบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (ก) 

MS +5mg/l BA   (ข)  MS +15mg/l BA  (ค) MS +10mg/l NAA 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 159 

 

 

ผลการทดลอง พบว่า เมื่อนําต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหาร ดัดแปลงสูตร MS ท่ี
เติมอาหารเสริม น้ํามะพร้าว 15 % น้ํากล้วยหอมสุก 15% และน้ํามะเขือเทศสุก 15% และน้ํามันฝรั่ง 15%  มิลลิกรัม
ต่อลิตร นั้นพบอาหารดัดแปลงสูตร MS ท่ีน้ํามะพร้าว 15 % ส่งเสริมการเกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.21 ยอด/ชิ้นส่วน 
ส่งเสริมการยืดยาวของลําต้นทําให้ลําต้นมีความสูงเฉลี่ย 3.02 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดรากเฉลี่ย 3.11 ราก/ชิ้นส่วน 
รากมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด 2.15 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดใบเฉลี่ย 3.37 ใบ/ชิ้นส่วน  ใบมีความยาวเฉลี่ย 3.76 
เซนติเมตร 

อาหารดัดแปลงสูตร MS ท่ีเติมน้ํามันฝรั่ง 15 % ส่งเสริมการเกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 2.05 ยอด/ชิ้นส่วน ส่งเสริม
การยืดยาวของลําต้นทําให้ลําต้นมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 3.08 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดรากเฉลี่ย 2.78 ราก/ชิ้นส่วน 
รากมีความยาวเฉลี่ย 1.51 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดใบเฉลี่ยสูงสุด 3.46 ใบ/ชิ้นส่วน  ใบมีความยาวเฉลี่ย 3.16 
เซนติเมตร อาหารดัดแปลงสูตร MS เติมน้ํากล้วยหอม 15 % ส่งเสริมการเกิดยอดเฉลี่ย 1.81 ยอด/ชิ้นส่วน ส่งเสริม
การยืดยาวของลําต้นทําให้ลําต้นมีความสูงเฉลี่ย 3.67 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดรากเฉลี่ย 3.07 ราก/ชิ้นส่วน รากมี
ความยาวเฉลี่ย 1.61 เซนติเมตร ส่งเสริมการเกิดใบเฉลี่ย 3.27 ใบ/ชิ้นส่วน  ใบมีความยาวเฉลี่ย 3.45 เซนติเมตร    
เมื่อเปรียบเทียบทุกความเข้มเข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่าอาหารดัดแปลงสูตร MS ท่ีเติมสารอินทรีย์ 
ให้ผลใกล้เคียงกันและไม่สามารถชักนําการเกิดดอกได้ (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3 ผลของอาหารเสริมและการดัดแปลงสูตรอาหารสังเคราะห์ท่ีมีผลต่อการเจริญของกล้วยไม้ เหลืองจันทบูร 
ภายในระยะเวลา 90 วัน 

                 
สูตรอาหาร 

จํานวนยอดรวมเฉลี่ย การเจริญเติบโตครบ 90 วัน 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 
ค ว า ม สู ง
(cm.) 

จํานวนเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย (cm.) การเกิดดอก 
(%) ราก ใบ ราก ใบ 

  Coconut 2.81a 3.13 3.21a 3.02 c 3.11a 3.37 2.15 3.76 0 
Banana 1.53be 2.87 1.81a 3.67ac 3.07c 3.27 1.61 3.45 0 
Tomato 1.12d 1.81 0.80b 2.81 a 2.15d 3.16 1.05 2.03 0 
Potato 1.31ce 2.00 2.05a 3.08 b 2.78b 3.46 1.51 3.16 0 
F-test * ns * * * ns ns ns - 
C.V. (%) 20.37 29.60 33.63 12.30 9.95 21.62 36.02 42.41 - 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
- =ไม่วิเคราะห์ 
* =แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.05)  
ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยตัวอักษรร่วมกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี  
DMRT ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
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ก        ข      ค        ง 
ภาพที่ 3 ลักษณะของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรที่เจริญเติบโตบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสารอาหารเสริม 
(ก) MS+15% coconut  (ข) MS+15% banana  (ค) MS+15% tomato (ง) MS+15% potato 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรโดยการเพาะเลี้ยง

เปรียบเทียบบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS VW และปุ๋ยวิทยาศาสตร์พบว่าพบว่าอาหารสูตร MS ส่งเสริมการเกิดยอด
รวมเฉลี่ยสูงสุด 3.89 ยอด/ชิ้นส่วน ภายในเวลา 90 วัน และส่งเสริมการเกิดจํานวนใบ และความยาวของใบสูงสุด ยาว 
ลักษณะของใบและลําต้นอวบมีขนาดใหญ่มีลักษณะสีเขียวสด นอกจากนั้น อาหารสูตร VW มีลักษณะของลําต้นและใบ
สีเขียวเข้ม ใบมีลักษณะใหญ่ และส่งเสริมการเกิดจํานวนราก และความยาวของรากสูงสุด ปุ๋ย ซ่ึง Steward และ Kane 
(2006) ได้ศึกษาโดยทําการเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในอาหารสังเคราะห์พบว่า อาหารสูตร MS มีปริมาณ
แอมโมเนียและnicotinic acid สูงกว่าอาหารสูตร VW จากการทดลองดังกล่าว จึงสนับสนุนผลการทดลองที่ว่า อาหาร
สูตรสังเคราะห์ MS ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรในหลอดทดลองโดย ส่งเสริมการเกิดยอดรวม
เฉลี่ยสูงสุดซ่ึงสอดคลอ้งกับการทดลองของ ปรัชพรรณ หนูจีน (2550) ท่ีได้ศึกษาผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการ
การเจริญของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรในหลอดทดลอง พบว่าการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีปราศจากสารควบคุม
การเจริญเติบโต สามารถชักนําการเกิดยอดรวมเฉลี่ย 3.21 ยอด/ชิ้นส่วนและชักนําการเกิดยอดรวมได้สูงกว่าอาหาร
สูตร VW และสอดคล้องกับผลการทดลองดังกล่าว เพราะอาหรสูตร VW ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก จํานวนและ
ความยาวของราก ท้ังนี้เพราะประโยชน์ของแคลเซียมและแมกนีเซียมสูง จึงทําให้การพัฒนาของระบบรากเกิดได้ดี และ
ในอาหารสูตร MS มีปริมาณของไนโตรเจนมากเกินไป ทําให้พืชดูดแคลเซียมและแมกนีเซียมไปใช้ได้น้อย ศุภลักษณ์ 
(2549) รายงานว่าสารอาหารในดินมีปริมาณไนโตรเจนสูงเกินความต้องการ จะส่งผลให้รากสั้นหนาและเป็นกระจุก c
และจากการศึกษาพบว่าอาหารสูตรสังเคราะห์ MS VW และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่สมารถชักนําการเกิดดอกได้            
ซ่ึง Ziv และ Naor (2006) ได้อธิบายไว้ว่า การชักนําให้เกิดดอกในหลอดทดลองขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ 
คาร์โบไฮเดรตและธาตอาหาร ถ้ามีปริมาณไนโตรเจนสูงจะยับย้ังการเกิดดอก แต่จะชักนําให้เกิดการการเจริญทางลําต้น
และใบ ฉะนั้นการลดปริมาณไนโตรเจนในอาหารลงจึงเปน็การชักนําให้เกิดดอก 

เมื่อพิจารราถึงผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและการดัดแปลงสูตรอาหารสังเคราะห์ท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร พบว่าเมื่อทดลองใช้ กับสูตรอาหารดัดแปลง MS ท่ีเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ท่ีระดับความเข้มข้น 5 10 และ 15 มิลลิกรัมต่อลิตรพบว่า สูตรอาหารดัดแปลง MS ท่ี
ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมการเกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 4.75 ยอด/ชิ้น เมื่อเติมความเข้มข้นของ BA 
ให้สูงขึ้นอัตราการเกิดยอดรวมลดลง ซ่ึง Sheelavantmath และคณะ (2006) ได้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ Geodorum 
densiflorum (Lam.) Schltr. บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA 5 µM สามารถชักนํา
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การเกิดยอดรวมได้สูงสุด 8.20 ยอด/ชิ้นส่วน แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ BA ให้สูงขึ้นจะยับย้ังการเกิดยอดใหม่ จาก
การศึกษาพบว่า BA มีผลต่อการแบ่งเซลล์ และกระตุ้นการเจริญเติบโตด้านข้างของพืชแต่เมื่อเพิ่ม BA ให้สูงขึ้นจะส่งผล
ย้ับย้ังการพัฒนาการของอดและราก แต่ก็ยังไม่ส่งเสริมให้เกิดดอกได้ทุกความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต 
Kostenyuk และคณะ (1999) รายงานการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ Cymbidium niveomaginatum Mark บนอาหาร
สังเคราะห์ท่ีเติม BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร สามรถชักนําดอกได้ 90 เปอร์เซ็นต์ในหลอดทดลอง จากการศึกษานี้แสดงให้
เห็นว่า แม้จะเป็นพืชชนิดเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่สายพันธุ์ ก็ตอบสนองต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตได้ไม่เหมือนกนั  

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของอรรถพล วิศิษฐวาณิชและสุรียา ตันติวิวัฒน์ (2553) ศึกษาผลของไซโตไคนิน
และกล้วยหอมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องเงินแดงในสภาพปลอดเชื้อพบว่า อาหารสูตร VW ท่ีเติมกล้วยหอม 
50 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมการเกิดรากได้ดีท่ีสุด โดยเกิดรากเฉลี่ยต่อต้น 4.8 ราก และมีความยาวรากเฉล่ีย 18.6 
มิลลิเมตร และจากการทดลองของอัญจนา จันทร์ประทิว และคณะ (2549) พบว่า เมื่อเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องเงิน
หลวงบนอาหารสูตร VW หรือ Kundson’s C (KC) ท่ีเติมกล้วยหอม จะทําให้รากมีปริมาณและความยาวมากกว่า
อาหารที่ไม่เติมกล้วยหอม 

การศึกษาผลของอาหารเสริมและการดัดแปลงสูตรอาหารสังเคราะห์ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการออก
ดอกของต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ในอาหารสูตรดัดแปลง สูตรอาหารสังเคราะห์ MS ท่ีเติมอาหารเสริม น้ํามะพร้าว 
15 % % ส่งเสริมการเกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.21 ยอด/ชิ้นส่วน ลักษณะของลําต้นที่ยืดยาวและสีเขียวสด ซ่ึงสอดคล้อง
กับการทดลองของดวงพร โรจนวงศ์ (2549) ท่ีได้ทําการศึกษาสูตรอาหาราที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงบนก้านช่อดอก 
บนอาหารสูตรสังเคราะห์ 3 สูตร คือ อาหารสูตรดัดแปลง MS VW และ และปุ๋ยเคมี Hyponex พบว่าตาท่ีเพาะบน
อาหารเลี้ยงสังเคราะห์สูตร ปุ๋ยเคมี Hyponex ( 6.5-6-19) ท่ีเติม peptone BA และน้ํามะพร้าว มีการเจริญเติบโตดี
ท่ีสุด เช่นเดียวกับการทดลองของ Park และคณะ (2002) พบว่าการใช้สูตรอาหาร Hyponex เพิ่ม peptone  2 กรัม
ต่อลิตร น้ํามันฝรั่งต้ม 3 เปอร์เซ็นต์ ผงถ่านกัมมันต์ 0.05กรัมต่อลิตร และน้ําตาลกลูโครสต่อการชักนําการเจริญของ 
โปรโตคอร์มของ ในกล้วยไม้ Phalaenopsis 4 สายพันธุ์พัฒนาเป็นต้นได้ภายใน 6 สัปดาห์ แสดงให้เห็นได้ว่า การใช้ 
Hyponex เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารน่าจะเหมาะสมในการชักนําการเกิดโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ 
Phalaenopsis พัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้  

ข้อเสนอแนะ 
1.การชักนําให้เกิดดอกในหลอดทดลอง ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แสง อุณหภูมิ และสารเร่ง

การเจริญเติบโต เช่น Gibberellin (GA) IBM เป็นต้น 
2. การชักนําให้เกิดดอกในหลอดทดลอง ควรศึกษาถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตร่วมกันมากกว่า 1 ชนิดของ

สารควบคุมการเจริญเติบโต  
3.การชักนําให้เกิดดอกในหลอดทดลอง ควรศึกษาถึงช่วงอายุของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรที่เหมาะสมกับการ

ชักนําการเกิดดอกได้ดีท่ีสุด 
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