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The objectives of this research were to study the effects of BA (benzyladenine)
complemented with NAA (naphthalene acetic acid), sucrose and supplements
(potatoes 50 g/l, banana 50 g/l and coconut milk 150 ml/l) on growth of Dendrobium
pulchellum Roxb. ex Lindl. seedlings; and the influence of BA on node culture was
also studied for 12 weeks. After seedlings were cultured on ½MS added with 0, 1, 2
and 4 mg/l BA combined with 0, 0.5 and 1 mg/l NAA, with or without supplements,
the results showed that number of shoot, shoot height and shoot clump diameter
were not significantly different when cultured on the medium without supplements
(p<0.05). Root could not be initiated from any medium. The medium with
supplement caused number of shoot, shoot height, shoot clump diameter, root
number and root length significantly difference (p<0.05). For the study of different
concentrations of sucrose on growth of D. pulchellum seedlings, seedlings were
culture on 1/2MS medium added with 0, 10, 20, 30, 40 and 50 g/l sucrose with or
without supplements. The results revealed that number of shoot, shoot height, shoot
clump diameter, root number and root length were significantly different after
cultured on the medium without supplements (p<0.05). On the other hand, the
medium with supplements could induce significantly difference of number of shoot,
shoot height and root number (p<0.05). However, shoot clump diameter and root
length were not significantly different (p>0.05). Another experiment were to study on
different concentrations of BA (2.5, 5 and 10 mg/l) on node culture of D. pulchellum.

ง
The orchid nodes were separated into 3 parts; basal, middle and terminal nodes.
After cultured, the results showed that different node explants and concentrations of
BA affected on shoot number, shoot height, root number, root length and leaf
number, insignificantly (p>0.05).
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สูตรอาหาร ½MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ระดับความเข้มข้น 0, 1
และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ
1 มิลลิกรัมต่อลิตร
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการ
เจริญเติบโตเอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ทีไ่ ม่เติมอาหารเสริมเพาะเลี้ยงเป็น
เวลา 12 สัปดาห์
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการ
เจริญเติบโตเอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ที่เติมอาหารเสริม เพาะเลี้ยงเป็น
เวลา 12 สัปดาห์
อิทธิพลของระดับน้าตาลซูโครสความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตเอื้องช้าง
น้าวบนสูตรอาหาร ½MS ที่ไม่เติมอาหารเสริม เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
อิทธิพลของระดับน้าตาลซูโครสความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตกล้วยไม้
เอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ที่เติมอาหารเสริมชนิดต่าง ๆ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา
12 สัปดาห์
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA บนสูตรอาหาร ½MS ความเข้มข้น
2.5, 5 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 10 เดือน
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA บนสูตรอาหาร ½MS ความเข้มข้น 2.5,
5 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเพาะเลี้ยง
เป็นเวลา 10 เดือน
สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมอาหารตามสูตร Murashige and Skoog
การแบ่งกลุ่มสารเคมีและการเตรียมสารละลายเข้มข้นของสูตรอาหาร MS
ตัวทาละลายของฮอร์โมน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวดในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารสูตร
½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงของต้นในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตรในอาหารสูตร
½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเส้นผ่านศูนย์กลางของกอในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
ในอาหารสูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวด ในการศึกษาอิทธิพลของ
สารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริมบน
อาหารสูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของต้น ในการศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA
ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริมบนอาหารสูตร
½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเส้นผ่านศูนย์กลางกอ ในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ
NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริมบนอาหาร
สูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนรากต่อขวดในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ
NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริมบนอาหาร
สูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวของรากในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริมบน
อาหารสูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์

58

59

59

60

60

61

61

ฌ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
ค. 9

ค.10

ค.11

ค.12

ค.13

ค.14

ค.15

ค.16

ค.17

หน้า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเส้นผ่านศูนย์กลางกอในการศึกษาอิทธิพลของ
น้าตาลซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
บนอาหารสูตร ½MS เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของต้น ในการศึกษาอิทธิพลของน้าตาลซูโครส
ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร บนอาหารสูตร ½MS
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนจานวนต้นต่อขวด ในการศึกษาอิทธิพลของน้าตาลซูโครส
ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร บนอาหารสูตร ½MS
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนรากต่อขวด ในการศึกษาอิทธิพลของน้าตาล
ซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร บนอาหารสูตร
½MS เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวราก ในการศึกษาอิทธิพลของน้าตาลซูโครส
ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร บนอาหารสูตร ½MS
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเส้นผ่านศูนย์กลางกอในการศึกษาอิทธิพลของน้าตาล
ซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหาร
เสริมบนอาหารสูตร ½MS เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงต้น ในการศึกษาอิทธิพลของน้าตาลซูโครส
ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริมบน
อาหารสูตร ½MS เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวด ในการศึกษาอิทธิพลของน้าตาล
ซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหาร
เสริมบนอาหารสูตร ½MS เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนรากต่อขวด ในการศึกษาอิทธิพลของน้าตาล
ซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติม
อาหารเสริมบนอาหารสูตร ½MS เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
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62

62

62

63

63

63

64

64

ญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
ค.18

ค.19

ค.20

ค.21

ค.22

ค.23

ค.24

ค.25

ค.26

หน้า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวราก ในการศึกษาอิทธิพลของน้าตาล
ซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตรที่เติมอาหาร
เสริมบนอาหารสูตร ½MS เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
64
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวดส่วนโคนหน่อ (B) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 65
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวดส่วนกลางหน่อ (M) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร บน
อาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเป็นเวลา 12 สัปดาห์
65
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวดส่วนปลายหน่อ (T) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 66
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงส่วนโคนหน่อ (B) ในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตรบนอาหารสูตร
½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเป็นเวลา 12 สัปดาห์
66
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงส่วนกลางหน่อ (M) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร บนอาหาร
สูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์
67
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงส่วนปลายหน่อ (T) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรบนอาหาร
สูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเป็นเวลา 12 สัปดาห์
67
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนรากต่อขวดส่วนโคนหน่อ (B) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 68
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนรากต่อขวดส่วนกลางหน่อ (M) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 68

ฎ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
ค.27

ค.28

ค.29

ค.30

ค.31

ค.32

ค.33

หน้า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนรากต่อขวดส่วนปลายหน่อ (T) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 69
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวรากส่วนโคนหน่อ (B) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร บน
อาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์
69
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวรากส่วนกลางหน่อ (M) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร บน
อาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเป็นเวลา 12 สัปดาห์
70
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวรากส่วนปลายหน่อ (T) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา
12 สัปดาห์
70
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนใบส่วนโคนหน่อ (B) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร บน
อาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์
71
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนใบส่วนกลางหน่อ (M) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร บนอาหาร
สูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเป็นเวลา 12 สัปดาห์
71
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนใบส่วนปลายหน่อ (T) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรบน
อาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์
72

ฏ

สารบัญภาพ
ตารางที่
2.1
2.2
4.1

4.2

4.3

4.4

ง.1

หน้า
ลักษณะทั่วไปของดอกกล้วยไม้สกุล Dendrobium
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเอื้องช้างน้าว (D. pulchellum)
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการ
เจริญเติบโตเอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ที่ไม่เติมอาหารเสริม เพาะเลี้ยงเป็น
เวลา 12 สัปดาห์ (Scale bar = 1.0 เซนติเมตร)
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการ
เจริญเติบโตเอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ที่เติมอาหารเสริมชนิดต่างๆ
(มันฝรั่ง 50 กรัมต่อลิตร กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร และน้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร
ต่อลิตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ (Scale bar = 1.0 เซนติเมตร)
อิทธิพลของระดับน้าตาลซูโครสความเข้มข้นต่าง ๆ (0, 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัม
ต่อลิตร) ต่อการเจริญเติบโตกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว บนสูตรอาหาร ½MS
ที่เติมและไม่เติมอาหารเสริม (supplement) เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
(Scale bar = 2.0 เซนติเมตร)
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA (B คือ Basal node, M คือ Middle
node, T คือ Terminal node) บนสูตรอาหาร ½MS ความเข้มข้น 2.5, 5 และ
10 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 10 เดือน
(Scale bar = 2.35 เซนติเมตร)
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA (B คือ Basal node, M คือMiddle
Node, T คือ Terminal node) บนสูตรอาหาร ½MS ความเข้มข้น 2.5, 5 และ
10 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 10 เดือน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของเรื่อง
เอื้ อ งช้ า งน้ า ว (Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl.) หรื อ เอื้ อ งค าตาควาย เป็ น
กล้วยไม้อิงอาศัยอยู่ในวงศ์ Orchidaceae มีลักษณะลาตรงหรือโค้งเล็กน้อยยาวประมาณ 1 เมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางต้น 1-1.5 เซนติเมตร ขึ้นเป็นกลุ่มไม่มีทิศทางแน่นอน พบในแถบอินเดีย เนปาล เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และทุกภาคของประเทศไทยตามป่าผลัดใบ และป่าดิบแล้ ง (สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ , 2551) ออกดอกช่ว งเดือนกุม ภาพัน ธ์ถึงเมษายน ลั กษณะเด่นของดอก
กล้วยไม้เอื้องช้างน้าวคือ กลีบดอกสีเหลืองครีมอมชมพู กลางกลีบมีแต้มสีน้าตาลหรือม่วงแดงขนานอยู่
สองด้าน และมีเส้นสีน้าตาลพาดตามยาว กลีบปากมีขนนุ่ม (อบฉันท์ ไทยทอง, 2543) แตกต่างจาก
กล้วยไม้สายพันธุ์อื่น กล้วยไม้ชนิดนี้ได้รับความนิยม เนื่องจากปลูกง่ายมีดอกสวยงาม ส่งผลทาให้มีการ
ลักลอบนากล้วยไม้ออกจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การตัดไม้ทาลายป่า เป็น
อีกสาเหตุที่ส่งผลต่อจานวนประชากรเอื้องช้างน้าวลดลงอย่างรวดเร็ว (สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2537) การจัดการปัญหาเหล่านี้มีหลากหลายวิธีการ เช่น การเพิ่มจานวนพื้นที่ป่า และการ
รวบรวมแหล่งพันธุ์กล้วยไม้ ในปัจจุบันได้มีการนาเอาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (plant tissue
culture) ช่วยในการเพิ่มจานวนพืชอย่างแพร่หลาย โดยการนาส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ลาต้น ใบ ผล
เมล็ด และส่วนอื่น ๆ มาเลี้ย งบนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณพืช ในระยะเวลาอันสั้ น อย่างไรก็ตามการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้ประสบผลสาเร็จนั้นต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น สูตรอาหารที่เหมาะสม
รวมทั้งการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต ในกลุ่มออกซิน (auxin) เช่น NAA (naphthalene acetic
acid) และไซโทไคนิน (cytokinin) เช่น BA (benzyladenine) รวมถึงอาหารเสริมต่าง ๆ เช่น มันฝรั่ง
กล้วยสุก และน้ามะพร้าว มีงานวิจัยที่มีการศึกษาอิทธิพลออกซินและไซโทไคนินต่อการเจริญเติบโต
ของกล้ ว ยไม้ ในระดั บ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ มาแล้ ว หลายชนิ ด เช่ น ช้ า งพลาย (Rhynchostylis
gigantea (Lindl.) Ridl.) (อรั ญ ญา พิ ม พ์ ม งคล และวาริณี พละสาร, 2559) เหลื อ งจั น ทรบู ร (D.
friedericksianum Rchb. f.) (ธนชัย จารุจิต และอรัญ ญา พิ มพ์ มงคล, 2555; นายิ กา สั น ทารุนั ย ,
2558) เอื้องสายสามสี (D. crystallinum Rchb.f.) (วิช ชญานันต์ เทียมสุวรรณ และอรัญ ญา พิมพ์
มงคล, 2551) และเอื้ อ งผึ้ ง (D. lindleyi Steud.) (สุ มิ ต รา สุ ปิ น ราช และอิ ศ ร สุ ปิ น ราช, 2557)
อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตเหล่านี้ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้
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เอื้องช้างน้ าวมีน้ อยมาก ดังนั้ น การวิจัยนี้ จึงมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาอิท ธิพ ลของสารควบคุม การ
เจริญเติบโต (BA และ NAA) น้าตาลซูโครส และอาหารเสริม ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้
เอื้องช้างน้าว
ในสภาพธรรมชาติเมล็ดกล้วยไม้งอกได้ยากมาก เนื่องจากเมล็ดไม่มีเอ็นโดสเปิร์ม (endosperm)
ซึ่งเป็นแหล่งสะสมอาหารสาหรับการงอกของเมล็ด เทคนิ คการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถนามาใช้
ในการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ได้อย่างดี เพราะในอาหารเพาะเลี้ยงมีสารอาหารที่ช่วยในการงอกของเมล็ด
ได้ เมล็ดสามารถงอกได้ในอัตราที่สูง เป็นการช่วยในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ได้อีกวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
พบว่ากล้ ว ยไม้ บ างชนิ ด มี ก ารติ ดฝั ก น้ อ ยมากจนถึงไม่ ส ามารถติ ด ฝั กได้ เลย ทั้ งนี้ อ าจจะเนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง ที่อากาศมีความชื้นต่า สภาพเช่นนี้การติดฝักจะน้อย การไม่ติดฝักจึงเป็น
อุปสรรคอย่างหนึ่งในการเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การนา
ส่วนอื่น ของกล้ วยไม้ เช่น ข้อ หน่ อ และ ใบ มาทาการเพาะเลี้ยง อาจเป็นอีกทางเลื อกหนึ่งในการ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของ BA ต่อการ
เพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการขยายพันธุ์
กล้วยไม้และการอนุรักษ์กล้วยไม้ให้เหมาะสมในอนาคตต่อไปได้
1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเข้มข้นต่างและ
อาหารเสริม ต่อการเจริญเติบโตต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของน้ าตาลซู โครส ความเข้ ม ข้ น ต่ าง ๆ และอาหารเสริม ต่ อ การ
เจริญเติบโตต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
1.2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของ BA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
1.3.1 ได้สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวและสามารถนาไปใช้
กับกล้วยไม้ชนิดอื่นได้โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุล Dendrobium
1.3.2 ทราบถึงการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวและสามารถนาวิธีการนี้ประยุกต์ใช้กับ
กล้วยไม้สายพันธุ์อื่น ๆ ได้
1.3.3 สามารถเพาะเลี้ ยงกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวได้ในปริมาณมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้นและ
สามารถนากลับคืนสู่ธรรมชาติได้ เพื่อลดปัญหากล้วยไม้เอื้องช้างน้าวใกล้จะสูญหายไปจากพื้นที่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กล้วยไม้เป็นไม้ดอกในกลุ่มใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงศ์ Orchidaceae เป็นพืชที่มีอายุหลายปีและเป็น
วงศ์ที่มีสมาชิกมากที่สุดประมาณ 25,000 ชนิด จากการรายงานของนักพฤกษศาสตร์ สามารถจาแนก
กล้วยไม้ออกเป็น 20 หมู่ ประเทศไทย พบกล้วยไม้ประมาณ 1,000 ชนิด มีการเจริญเติบโตแบบแตก
หน่อ (sympodial) ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลแคทลียา และสกุลรองเท้านารี และแบบไม่แตก
หน่ อ (monopodial) ได้ แ ก่ กล้ ว ยไม้ ส กุ ล ช้ าง (Rhyhchostylis) สกุ ล แวนด้ า (Vanda) และสกุ ล
กุหลาบ (Aerides) (ตวงพร โรจนวงศ์, 2549)
2.1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้
ราก (root) รากกล้ ว ยไม้มีลั กษณะคล้ ายกับพื ช ใบเลี้ ยงเดี่ยวทั่ วไป ท าหน้าที่ ดูดความชื้น ดู ด
อาหาร เกาะตามต้ น ไม้อื่ น เพื่อ ให้ ล าต้น สามารถทรงตัว อยู่ได้ ซึ่ งสามารถจาแนกกล้ ว ยไม้ได้ห ลาย
ประเภท ตามแบบต่างๆ ของระบบราก ได้แก่ กล้วยไม้ที่มีระบบรากดิน (terrestrial) เป็นกล้วยไม้ที่
เกิดจากหัวที่อยู่ใต้ดิน สามารถทนความแห้งแล้งได้ดี เช่น กล้วยไม้สกุล Pecteilis กล้วยไม้ที่มีระบบ
รากกึ่งดิน (semi terrestrial) เป็น กล้วยไม้ที่มีรากใหญ่แตกแขนงแผ่กระจายหนาแน่นสามารถเก็บ
สะสมน้าได้ดี เช่น กล้วยไม้สกุล Paphiopedilum กล้วยไม้ที่มีระบบรากกึ่งอากาศ (semi epiphyte)
มีลักษณะรากแขนงใหญ่ คล้ายฟองน้าสามารถเก็บและดูดน้าได้ดี ผิวนอกเกลี้ยงไม่มีขน เช่น กล้วยไม้
สกุล Oncidium และกล้วยไม้ที่มีระบบรากอากาศ (epiphyte) เป็นกล้วยที่มีระบบรากหยาบ โดยจะ
ยึดเกาะกับต้นไม้หรือวัสดุปลูก เช่น สกุล Vanda
ลาต้น (stem) ประกอบด้วย ข้อหรือเรียกว่า ลาลูกกล้วย (pseudobulbs) ส่วนที่อยู่ระหว่างข้อ
เรียกว่า ปล้อง ลักษณะเรียวยาว ทาหน้าที่สะสมอาหาร พบว่ามีตาอยู่ตามข้อซึ่งจะสามารถพัฒ นา
เจริญเติบโตไปเป็นหน่อหรือเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ เรียกว่า ตะเกียง และสามารถเจริญเติบโตไป
เป็นช่อดอกได้ สามารถแบ่งลาต้นออกได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1) แบบเหง้า (rhizome) เป็นลาต้นใต้ดินมีการเจริญเติบโตบนเศษซากวัสดุอินทรีย์ที่ปกคลุม
เช่น สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum)
(2) แบบคอร์ม (corm) เป็นลาต้นใต้ดินชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นหัวมีข้อปล้องโดย พบว่า มีหัวอยู่
ใต้ดินทาหน้าที่สะสมอาหารมีลักษณะรูปร่างบวมพอง ฤดูแล้งใบจะหลุดร่วงและมีการพักตัว คงเหลือ
เฉพาะหัวที่อยู่ใต้ดิน ทนแล้งได้ดี เช่น สกุลสปาโตกลอสติส (Spathoglottis)
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(3) แบบล าลู ก กล้ ว ย (pseudobulb) เป็ น ล าต้ น เหนื อ ดิ น มี ลั ก ษณะการเจริ ญ เติ บ โตแบบ
sympodial เช่น สกุลหวาย (Dendrobium)
ใบ (leaf) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แผ่นใบ (leaf blade) มีลักษณะรูปร่างต่างกัน บางชนิดใบ
ยาวหรือชูขึ้นและทอดขนานไปกับพื้น สีของใบทั่วไปกล้วยไม้มีสีเขียวหรือเขียวอ่อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้ อ มและสายพั น ธุ์ อาทิ ใบลายมี จุ ด ด่ า งบนพื้ น ที่ ใบ เช่ น กล้ ว ยไม้ ส กุ ล รองเท้ า นารี
(Paphiopedilum) นอกจากนี้ยังมีลักษณะใบเรียงสลับกัน ในแนวระนาบเป็น 2 แถว (distichous)
เช่น สกุลแวนด้า (Vanda) บางชนิดมีรูปทรงกระบอกอาจมีหรือไม่มีกาบลักษณะค่อนข้างหนาและแข็ง
เช่น สกุลแคทลียา (Cattariya) โดยจานวนใบที่พบทั่วไปมีหลายใบและเรียงสลับกันตลอดลาต้น เมื่อ
ลาต้น แก่ พบว่าใบและกาบใบจะหลุดร่ว งเหลื อคงแต่ลาลู กกล้ วย เช่น สกุล หวาย (Dendrobium)
ซึ่งบางสายพันธุ์ใบแข็ง อวบน้า กลางใบเป็นร่องอย่างเห็นได้ชัดและบริเวณพื้นที่ใบมีเส้นสีตามแนวยาว
ของใบ เช่น สกุลช้าง (Rhyhchostylis) อย่างไรก็ตาม พบว่าบางชนิดใบเรียงสลับกันซ้ายขวา ปลายใบ
หยัก ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร เช่น สกุลกุหลาบ (Aerides) หรือแผ่นใบบางและหนา การเรียง
ตัวของเส้นใบเป็นแบบขนาน มีบางชนิดที่เป็นร่างแห เช่น สกุล Anoectochilus และกาบใบ (leaf
sheath) คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากแผ่นใบและทาหน้าที่ห่อหุ้มลาต้นและตาข้าง ซึ่งจะป้องกันลาต้นและใบ
ให้ยึดติดกัน (ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ และคณะ, 2559)
ดอก (flower) ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง (sepal) 3 กลีบ มีลักษณะเรียงตัวอยู่นอกสุด กลีบดอก
(petal) 3 กลีบ ลักษณะเป็นชั้นเรีย งตัวอยู่ด้านในถัดจากกลีบเลี้ยง ประกอบด้วยกลีบดอกด้านข้าง
(lateral petal) 2 กลีบที่มีลักษณะเหมือนกัน ส่วนอีก 1 กลีบ เรียกว่า กลีบปาก (lip) และเส้าเกสร
(column) มีลักษณะเป็นแท่งตรงบริเวณกลางดอก ส่วนบนมีฝาเล็กๆ หรือ anther cap ปิดกลุ่มเรณู
และมีแอ่งเว้าลึก ภายในมีน้าเหนียว ๆ ภายในเส้าเกสร (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, 2552(ก))
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ภาพที่ 2.1 ลักษณะทั่วไปของดอกกล้วยไม้สกุล Dendrobium
ที่มา: ระพี สาคริก (2530)
ผลหรือฝักและเมล็ด ปัจจุบันกล้วยไม้แต่ละชนิดมีลักษณะไม่เหมือนกันรวมทั้งฝักหรือผลซึ่งมี
ขนาดรูปร่างแตกต่างกัน เมื่อฝักแก่เต็มที่จะแตกออกตามแนวยาวของฝัก โดยภายในฝัก พบว่าจะมี
เมล็ดที่มีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นผงละเอียดจานวนมาก อย่างไรก็ตาม พบว่าธรรมชาติเมล็ดของฝัก
กล้วยไม้เหล่านี้มีโอกาสงอกเจริญเติบโตไปเป็นต้นใหม่ได้น้อยมาก เนื่องจากภายในเมล็ดไม่มีอาหาร
สะสมในเอนโดสเปิ ร์ม ดังนั้ น เมล็ ดที่งอกและเจริญ เติบโตได้นั้น ต้องมีส ภาวะแวดล้ อ มที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังพบว่าภายในฝักมีลักษณะเป็นเส้นยาวสีขาวหรือเหลืองน้าตาลอ่อนอยู่กับเมล็ด เรียกว่า
spring hairs ซึ่งจะทาหน้าที่ช่วยในการแพร่กระจายของเมล็ดออกจากฝักได้ง่ายขึ้น
2.2 ลักษณะทั่วไปกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
ลักษณะทั่วไปกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบแตก
หน่อ มีลาลูกกล้วยยาวเรียว ขนาด 1.5 เมตร ใบรูปใบหอก ขึ้นอาศัยอยู่ตามป่าและป่าเบญจพรรณ
ดอกมี ข นาดใหญ่ 5-10 ดอกต่ อ ช่ อ ก้ า นดอกยาว 5-6 เซนติ เมตร ขนาดดอกเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
ประมาณ 6 เซนติเมตร ผิวกลีบด้านในมันวาว มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีครีมแกมชมพู กลีบปากมีขน
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นุ่มและแต้มสีแดงแกมน้าตาลทั้งสองข้าง (ภาพที่ 2.2) ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของ
ทุกปี กระจายพันธุ์ในแถบ อินเดีย เนปาล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ตามป่าผลัดใบ หรือป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 200-1,500 เมตร (อบฉันท์ ไทยทอง, 2549)
กล้ ว ยไม้ ส กุ ล Dendrobium เป็ น กล้ ว ยไม้ ที่ ส กุ ล ใหญ่ ที่ สุ ด ทั่ ว โลกพบกล้ ว ยไม้ ในสกุ ล นี้ ถึ ง
900 ชนิด และประเทศไทยพบ 184 ชนิด มีแหล่งกาเนิดในเขตร้อนของภูมิภาคเอเชีย และมหาสมุทร
แปซิ ฟิ ค (ระพี สาคริ ก , 2549) ส าหรั บ ในประเทศไทย พบขึ้ น ตามป่ า ดิ บ เขาทางภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งพบมากที่สุดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ
ตามตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยกับพม่า มีลักษณะการเจริญเติบ โตแบบแตกหน่อ คือ เป็นกล้วยไม้ที่มี
ลาลูกกล้วยเมื่อลาต้นเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีการแตกหน่อเป็นกอใหม่ ใบหนาแข็งสีเขียว (เศรษฐมันตร์
กาญจนกุล, 2552(ข))
การจาแนกทางอนุกรมวิธาน
Class: Monocotyledoneas
Family: Orchidaceae
Genus: Dendrobium
Species: Dendrobium pulchellum
Scientific name: Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl.

ภาพที่ 2.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเอื้องช้างน้าว (D. pulchellum)
ที่มา: ภาณุกรณ์ บุญสิทธิ์ (2560)
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2.3 การขยายพันธุ์กล้วยไม้
การขยายพันธุ์เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเลี้ยงกล้วยไม้ เพราะเป็นปัจจัยที่สาคัญช่วยให้
การเลี้ยงกล้วยไม้เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เพื่อให้กล้วยไม้สามารถเพิ่มจานวนประชากรได้ (ตวงพร
โรจนวงศ์, 2549) จากการศึกษา พบว่ากล้วยไม้มีการขยายพันธุ์ได้ 2 แบบ คือ
2.3.1 การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual propagation) การขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่างๆ
ของต้น โดยที่ไม่มีการผสมเกสร หรือการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เมล็ด ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งสามารถทาได้
หลายวิธี เช่น การตัดแยกลาหน้าลาหลัง การตัดลาแกปักชา การตัดยอดหรือการแยกหน่อ รวมทั้งการ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น
2.3.2 การขยายพั น ธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual propagation) เป็น การขยายพั นธุ์โดยใช้เมล็ ด
ที่ ไ ด้ จ ากการผสมเกสร (pollination) หลั ง จากการผสมแล้ ว ส่ ว นของรั ง ไข่ (ovule) จะมี ก าร
เจริญเติบโตและพัฒนาไปเป็นผล (fruit) ซึ่งคาศัพท์เฉพาะกล้วยไม้ เรียกว่า ฝัก (pod) ปกติธรรมชาติ
กล้ ว ยไม้ ป่ า ถ้ า เจริ ญ เติ บ โตอยู่ ในสภาพแวดล้ อ ม มี ค วามชื้ น ที่ เหมาะสม เมล็ ด สามารถงอกและ
เจริญเติบโตได้โดยอาศัยการเจริญร่วมกับเชื้อรา Mycorrhiza ที่อยู่ตามรากกล้วยไม้
2.4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธี หนึ่ง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมให้ปลอดเชื้อ
โดยการนาเอาชิ้นส่วนของพืช เช่น ยอด ลาต้น ตาข้าง ใบ อับเรณู เป็นต้น มาทาการเพาะเลี้ยงไว้บน
อาหารสังเคราะห์ โดยชิ้นส่วนนั้นสามารถเจริญไปเป็นต้นใหม่ที่สมบูรณ์ได้และสามารถนาไปปลูกใน
สภาพแวดล้อมได้ (คานูญ กาญจนภูมิ , 2544) ปัจจุบันสูตรอาหารที่นิยมใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คื อ สู ต ร MS (Murashige and Skoog, 1962) แ ล ะ VW (Vacin and Went, 1949) เป็ น ต้ น
เนื่องจากเมล็ดกล้วยไม้ไม่สามารถงอกเองได้ตามธรรมชาติ เพราะไม่มีอาหารสะสมในเอ็นโดสเปิร์ม จึง
ได้มีการนาเอาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์ใช้เนื่องจากสามารถเพิ่มจานวนปริมาณของต้น
อ่ อ นกล้ ว ยไม้ เอื้ อ งช้ างน้ าวได้ ป ริ ม าณมากในระยะเวลาอั น สั้ น ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย อาหาร
สังเคราะห์ มาช่วยในการพัฒ นา จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจานวนของกล้วยไม้ที่
ลดลงอย่างรวดเร็ว

8
2.5 สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
กล้วยไม้ เป็นพืชที่จาเป็นต้องใช้ธาตุอาหารต่าง ๆ ในการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะได้รับ
ธาตุอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการ สาหรับสูตรอาหารที่นิยมในปัจจุบัน คือ
สูตร MS และ VW เป็นต้น
2.5.1 องค์ประกอบของอาหารในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
2.5.1.1 เกลื อ แร่ อ นิ น ทรีย์ (inorganic component) สามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่ ม คื อ
ธาตุอาหารหลัก คือ ธาตุที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโต พืชต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ ไนโตรเจน (N)
ใช้ในรูป NH4+ หรือ NO3- ฟอสฟอรัส (P) ใช้ในรูป PO43- และธาตุอาหารรอง คือ ธาตุที่จาเป็นต่อการ
เจริญ เติบโต พืช ต้องการในปริมาณน้อย ได้แก่ แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) โบรอน (B) สั งกะสี
(Zn) คลอรีน (CI) โมลิบดินัม (Mo) (Arditti and Ernt, 1993)
2.5.1.2 น้าตาล (sugar) เป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจาก
เป็นแหล่งพลังงานสาหรับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ เพราะเนื้อเยื่อสร้างอาหารเอง
ไม่ได้ และมีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์จากัด (Pierik, 1987) ปัจจุบันนิยมใช้น้าตาลซูโครสอย่าง
แพร่หลายในการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากหาชื้อง่า ยและมีราคาถูก จากการศึกษาการ
เจริญเติบโตของหวายจันทรบูรที่เติมน้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ กล้วยหอมบด ปริมาณ
100 กรัมต่อลิตร และมันฝรั่งบด 50 กรัมต่อลิตร พบว่า ส่งผลให้ลาลูกกล้วยกว้างและเพิ่มมากขึ้น และ
รากเจริญเติบโตดี (จักรพันธ์ วนิชกุล, 2545)
2.5.1.3 สารประกอบอิ น ทรีย์ อื่ น ๆ (organic component) สารประกอบอิ น ทรีย์ ท า
หน้ าที่ในการส่ งเสริ มการเจริ ญ เติบ โตของพืช ในส่ วนต่าง ๆ เช่น ล าต้น ใบ ราก เป็น ต้น เนื่องจาก
สารอินทรีย์ประกอบด้วย วิตามินและกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารอินทรีย์
เชิงซ้อนที่สกัดได้จากพืช จาพวก กล้วยหอมบด น้ามะพร้าวและน้ามันฝรั่งต้ม
1) น้ามะพร้าว ถูกใช้เป็นอาหารเสริมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งช่วยในการ
เจริญเติบโตของพืช โดยน้ามะพร้าวมีสารจาพวกชีวเคมีและสารต่าง ๆ หลายชนิด ได้แก่ ไซโตไคนิน
คาร์ โบไฮเดรต กรดอะมิ โน นอกจากนี้ ยั งมี คุ ณ สมบั ติ ในการควบคุ ม การเจริญ เติ บ โตของพื ช ได้ ดี
(Shantz et al., 1959) และมีสารประกอบอื่น ๆ คือ น้าตาลซูโครส กลู โครส แร่ธ าตุต่าง ๆ ได้แก่
แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) เหล็ก (Fe) (Jean et al., 2009)
2) วิตามิน จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพื ช เพื่อช่วยในการพัฒ นาและการ
เจริญเติบโตให้ดีขึ้น เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 5 วิตามินบี 2 และวิตามินอี
3) มันฝรั่ง ประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ แคลเซียม
ฟอสฟอรั ส เหล็ ก ไอโอดี น แมกนี เซี ยม กรดโฟลิ ก วิ ต ามิ น ซี วิต ามิ น บี 1 วิต ามิ น บี 2 riboflavin
วิตามินบี 3 วิตามินบี 6 และยังมีโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จาเป็นต่อการเจริญของเนื้อเยื่อพืช กระจาย
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อยู่ ในส่ วนต่าง ๆ ของเนื้ อเยื่ อพื ช (Pal et al., 2008) นอกจากนี้ยังมี ส ารพวก polyamines ได้แ ก่
putreseine, spermidine และ spamine เป็นต้น สารกลุ่มนี้ มีผ ลต่อการเจริญและพัฒนาของเซลล์
โดยเฉพาะมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม กรดนิ ว คลี อิก ท าให้ เกิ ด การแบ่ งเซลล์ ในเนื้ อ เยื่ อ เพิ่ ม ขึ้ น (Flores and
Galston, 1982)
4) กล้วยหอม มีน้าตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟรุกโทส และ กลู โคส
และมี เส้ น ใยและกากอาหาร นอกจากนี้ ยั ง ประกอบด้ ว ยสารต่ า ง ๆ หลายชนิ ด ได้ แ ก่ โปรตี น
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินเอ วิตามินบีและวิตามินซี (เบญจมาศ ศิลาย้อย, 2545) ปัจจุบัน กล้วยถูก
นามาใช้เป็นอาหารสาหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้อย่างแพร่หลาย โดยใช้ กล้วยหอมบดเติมลงใน
สูตรอาหาร จากการศึกษาของ (Seeni and Latha, 1992) โดยการเติมกล้วยหอมบด 35 กรัมต่อลิตร
ร่ว มกับ น้ามะพร้าว 10 เปอร์เซ็น ต์ พบว่า มีผ ลชักนาให้ มีจานวนยอดสูงสุ ด 40 ยอด ของกล้ วยไม้
Renanthera imschootiana Rolfe.
2.5.1.4 สารควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulators) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่
เกิดขึ้น ภายในพืช ที่ มีคุณ สมบั ติกระตุ้ นหรือยับยั้งที่ มีผ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสรีรวิท ยาของพื ช
ปัจจุบันสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช พบว่ามีหลายชนิดตามคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืช กลุ่ม ออกชิน ได้แก่ IAA, NAA และ 2,4-D ซึ่งสารกลุ่มนี้ช่วยส่งเสริมการแบ่งตัว
ของเซลล์ พื ช และกระตุ้น การเกิดราก และกลุ่ มไซโตไคนิน ได้แก่ BA และ kinetin ซึ่งมีคุณ สมบั ติ
กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์และกระตุ้นการเกิดยอดหรือหน่อใหม่ของเนื้อเยื่อพืช (Gamborg, 1991)
2.5.1.5 สารและองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ผงถ่านกัมมัน ต์ (activated charcoal) วุ้น
ความเป็นกรด-ด่าง แสงและอุณหภูมิ
1) ผงถ่านกัมมันต์ (activated charcoal) มีคุณ สมบัติดูดซับสารบางตัว ออก
จากอาหารได้ เนื่องจากผงถ่านมีช่องว่างที่ละเอียด มีพื้นที่ผิวในช่องว่างสูง จึงสามารถดูดซับสารพิษ
เช่น สารประกอบฟีนอล (phenol) เอทิลีน ทาให้ปริมาณสารดังกล่าวลดลง เช่น การดูดซับฮอร์โมน
หรื อ สารประกอบฟี น อล ซึ่ ง เป็ น พิ ษ กั บ เซลล์ ท าให้ เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ผงถ่ า นจึ ง ส าคั ญ ต่ อ การ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชบางชนิดที่สร้างสารพิษเหล่านี้
2) วุ้น (agar) เป็น สารประกอบโพลี แซคคาไรด์ (polysaccharide) ที่ ได้จาก
สาหร่ายทะเล การใส่ วุ้น ลงไปในอาหารต้องใส่ ในปริมาณที่เหมาะสม ใส่ มากเกินไปจะส่ งผลทาให้
อาหารแข็ง พืชจะสัมผัสกับ อาหารได้ลดน้อยลง นอกจากนี้การดูดสารอาหารของพืชก็จะถูกจากัด
น้อยลง ส่งผลให้พืชไม่เจริญเติบโต (ดวงพร บุญชัย, 2546)
3) แสงและอุณหภูมิ (light and temperature) มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนใหญ่ความเข้มแสงในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเฉลี่ย 2,000-3,000
ลักซ์ เป็นเวลา 12-18 ชั่วโมง และอุณหภูมิอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียส (ครรชิต ธรรมศิริ, 2550)
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2.6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุล Dendrobium
2.6.1 อิทธิพลของฮอร์โมนพืชต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุล Dendrobium
สารควบคุมการเจริญเติบโต จัดเป็นกลุ่มของสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและเห็นผลได้ชัดเจน เช่น ออกซิน และไซโตไคนิน
โดยมีคุณสมบัติกระตุ้นหรือยับยั้งต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช ซึ่งมีรายละเอียดเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยงข้อง ดังนี้
Martin and Madassery (2006) ศึ ก ษาโดยการน าใบของต้ น อ่ อ นกล้ ว ยไม้ ลู ก ผสม
Dendrobium สายพั น ธุ์ Sonia 17 และ Sonia 28 ที่ ได้จากการเพาะเลี้ ยงในขวด ขนาด 1.0-1.5
เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงลงบนอาหาร ½MS ที่มี BA (4.44-48.8 µm), kinetin (4.65-46.5 µm) และ
NAA (0.54-5.4 µm) พบว่าอาหารที่เติม BA 4.44 µm กล้วยไม้ 2 สายพันธุ์ ส่งเสริมชักนาให้เกิดยอด
ใหม่ได้มากที่สุดเฉลี่ย 60 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นแยกยอดใหม่ไปเลี้ยงบนอาหารเดิม พบว่าสามารถชั กนา
ให้ เกิ ด protocrom-like bodies (PLBs) ได้ ม ากที่ สุ ด เฉลี่ ย 8.3 และ PLBs ต่ อ ยอด ใน Sonia 17
และ 8.1 PLBs ต่อยอด ใน Sonia 28 จากนั้น ชักนาให้ PLBs เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ พบว่าอาหาร
½MS ที่เติม kinetin 6.97 µm เป็นเวลา 60 วัน มีผลชักนาเจริญให้เป็นต้นใหม่ได้ดี 90 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ และเมื่อย้ายทั้งสองสายพันธุ์ไปเลี้ยงบนอาหาร ½MS ที่เติมผงถ่าน 2 กรัมต่อลิตร สามารถ
ชักนาให้เกิดรากได้ดีที่สุด 9.9 และ 9.5 รากต่อยอด ตามลาดับ
Rangsayatorn (2009) นาชิ้นส่วนตัดขวางของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องเงิน (D. draconis
Rchb.f.) ขนาด 0.3 ถึ ง 0.5 มิ ล ลิ เมตร เพาะเลี้ ย งบนอาหาร MS ที่ มี ก ารเติ ม สารควบคุ ม การ
เจริ ญ เติ บ โต BA (1.0, 2.0, 5.0 และ 10.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร) kinetin (1.0, 2.0, 5.0 และ 10.0
มิลลิกรัมต่อลิตร) และ NAA (0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่าอาหารที่เติม BA 2.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้เกิด PLBs ดีที่สุด 68 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนาต้นอ่อน
ที่พัฒ นาจาก PLBs มาเลี้ยงบนอาหาร MS ที่ไม่มีฮอร์โมนที่เติมน้าตาล 0 10 และ 20 กรัมต่อลิตร
ร่วมกับน้ามะพร้าว 200 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลชักนาให้มีการเจริญเติบโตเฉลี่ ยดีที่สุด 9.40 เซนติเมตร
จานวนใบ 4.7 ใบต่อต้น จานวนราก 6.7 รากต่อต้น และความยาวราก 3.5 เซนติเมตร
Vajayakamar et al. (2012) ศึกษาการเพิ่มจานวนโปรโตคอร์มจากเมล็ดให้พัฒนาเป็น
ยอดและรากอย่างมีประสิทธิภาพในกล้วยไม้เอื้องผึ้ง (D. aggregatum) จากฝักอ่อน 120 ฝัก อายุ
120 วัน หลังจากการถ่ายละอองเรณูมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS โดยเลี้ยงบนอาหารที่มี benzyl
amino purine (BAP) เพี ย งอย่ างเดี ย วหรื อ BAP ร่ว มกั บ NAA และน้ ามะพร้ าว หรื อ สู ต รอาหาร
เดียวกันโดยศึกษาการเพิ่มจานวนความสูง และการเกิดรากของต้นอ่อน สามารถชักนาให้มีเปอร์ เซ็นต์
การงอก จานวนโปรโตคอร์ม จานวนต้น ความสูงของต้น และการเกิดรากได้ดีที่สุดหลังจากการปรับ
สภาวะแวดล้อมและการอนุบาลต้นอ่อนเป็นเวลา 1 เดือน พบว่ามีต้นที่รอดชีวิต 95 เปอร์เซ็นต์
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วิชญานันต์ เทียมสุวรรณ (2551) ศึกษาผลของ NAA และ BA ต่อการเลี้ยงโปรโตคอร์ม
เอื้องสายสามสี (D. crystallinum Rchb.f.) โดยเพาะเลี้ ยงโปรโตคอร์มที่ได้จากการเพาะเมล็ ด ใน
อาหาร MS ที่ เติ ม (NAA; 0.0 1.0 2.5 5.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ร่ ว มกั บ BA; 0.0, 1.0, 2.5 และ 5.0
มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่า อาหารที่ไม่มีการเติม BA แต่มีการเติม NAA ที่ระดับความเข้มข้น 1.0, 2.5
และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้ขนาดโปรโตคอร์ม น้าหนักสดและน้าหนักแห้งของโปรโตคอร์มดีกว่าอาหารเติมเฉพาะ BA และอาหารที่มีการเติม BA ร่วมกับ NAA โดย อาหารที่เติม NAA 5.0
มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว สามารถชักนาให้โปรโตคอร์มมีขนาด และน้าหนักสดดีที่สุด โดยมี
ขนาดโปรโตคอร์ม 23.43 มม. และน้าหนักสด 6.68 กรัม และในอาหารที่มีการเติมอาหารที่เติม NAA
2.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร เพี ย งอย่ างเดี ย ว สามารถชั ก น าให้ โปรโตคอร์ ม มี น้ าหนั ก แห้ งมากที่ สุ ด คื อ
0.2347 กรัม
สุ มิ ต รา สุ ปิ น ราช และอิ ศ ร์ สุ ปิ น ราช (2557) ศึ ก ษาสู ต รอาหารที่ เหมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของต้นกล้าเอื้องผึ้ง (D. lindleyi Steud.) โดยนาต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดในอาหาร
สูตร VW อายุ 8 สั ป ดาห์ มาเลี้ ยงในอาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการเติบโต BA ที่ระดับความ
เข้มข้น 1 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
เป็ น ระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ พบว่ า อาหารสู ต ร MS ที่ เติ ม BA 1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ร่ ว มกั บ NAA
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนาให้จานวนราก จานวนใบ จานวนหน่อและน้าหนักสด เฉลี่ยต่อต้นสูงสุดคือ
20.4 ราก 20.7 ใบ 1.37 หน่อ และ 1 กรัม ตามลาดับ ขณะที่อาหารสูตร MS ที่เติม BA 2 มิลลิกรัม
ต่ อ ลิ ต ร ร่ ว มกั บ NAA 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ให้ ค วามสู ง หน่ อ เฉลี่ ย มากสุ ด คื อ 2.11 เซนติ เมตร
ส่วนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 4 มิลลิกรัม ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความยาวใบ
เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ 1.45 เซนติเมตร และอาหารสู ต ร MS ที่ เติม BA 4 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิ ต ร ร่ว มกั บ NAA
1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุดต่อรากคือ 2.08 เซนติเมตร ตามลาดับ
นายิกา สันทารุนัย (2558) ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เหลือง
จันทบูร พบว่า กล้วยไม้เหลืองจันทบูร (D. friedericksianum Rchb.f.) จากการเพาะเลี้ยงบนอาหาร
MS สามารถชักนาให้เกิดยอดสูงสุดเฉลี่ย 3.89 ยอด และศึกษาสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 5, 10 และ
15 มิลลิกรัมต่อลิตร NAA 5, 10 และ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร และเติม Thidiazuron (TDZ) 0.5, 1 และ
2 ไมโครลิตร พบว่า สูตรอาหารที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนาให้เกิดยอดสูงสุดเฉลี่ย 4.75 ยอด
ต่อชิ้นและสามารถชักนาให้เกิดการยืดของลาต้นได้สูงสุดเฉลี่ย 4.75 เซนติเมตร
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2.6.2 อิทธิพลของน้้าตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
สกุล Dendrobium
น้าตาล (sugar) เป็นส่วนประกอบที่สาคัญชนิดหนึ่งในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพราะใน
สภาพปลอดเชื้อภายในขวดเพาะเลี้ยงจะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากัด และการเจริญเติบโตของ
ต้นอ่อนกล้วยไม้จึงจาเป็นต้องใช้น้าตาลเป็นแหล่งคาร์บอน (Pierik, 1987) ซึ่งความเข้มข้นของน้าตาล
ในอาหารเพาะเลี้ยงมีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หลายชนิด ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
Faria et al. (2004) ศึกษาความแตกต่างของระดับน้าตาลต่อการงอกของรากและการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ D. nobile Lindl โดยนาต้นอ่อนกล้วยไม้ขนาดความสูง 1.92 เซนติเมตร มา
เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่มีความเข้มข้นของน้าตาลซูโครส 0 5, 10, 20, 30 และ 60 กรัมต่อลิตร
ที่ pH 5.8 พบว่ า อาหารสู ต ร MS ที่ มี น้ าตาล 60 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตสู ง ที่ สุ ด
4.21 เซนติเมตร มีการเกิดยอดใหม่ 4 ยอดต่อต้น และมีน้าหนักสดดีที่สุด 171.7 มิลลิกรัมต่อต้น
Senavongse et al. (2014) ท าการทดลองเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ กล้ ว ยไม้ เอื้ อ งนางชี ใน
หลอดทดลอง โดยนาต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องนางชี เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติมน้า
มะพร้ าว 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 เปอร์เซ็ น ต์ เพาะเลี้ ย งเป็ น เวลา 8 สั ป ดาห์ พบว่า ต้ น อ่ อ นที่
เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารที่เติมน้ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ ชักนาให้เกิดต้นใหม่ได้ดีที่สุดและนาต้นอ่อน
กล้ ว ยไม้ เอื้ อ งนางชี ม าเพาะเลี้ ย งในอาหารสู ต ร MS ที่ เติ ม กล้ ว ยน้ าว้ า สุ ก บด 0, 2, 4, 6, 8 และ
10 เปอร์เซ็นต์ พบว่า อาหารที่เติมกล้วยน้าว้าสุกบด 6 เปอร์เซ็นต์ ชักนาให้เกิดต้นใหม่ได้ดีที่สุด
Samala et al. (2015) ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตฟันจักรภายใต้สภาวะปลอด
เชื้อโดยการนาแคลลัสกล้วยไม้สิงโตฟันจักรอายุ 4 สัปดาห์ มาเลี้ยงบนสูตรอาหารแข็ง ½ MS ที่เติม
น้ าตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็น ต์ เปรีย บเที ยบระหว่าง การเติ มและไม่เติมน้ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็น ต์
ผลการทดลองพบว่า อาหารสูตร ½MS ที่เติมน้ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ มีการเพิ่มปริมาณแคลลัสได้
สูงกว่าอาหารที่ไม่เติมน้ามะพร้าว ซึ่งน้าหนักสดมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างเห็นได้ชัด
ธนชัย จารุจิต (2555) ศึกษาอิทธิพลระดับน้าตาลซูโครสต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
กล้วยไม้เหลืองจันทบูร ความเข้มข้น 0, 10, 20 และ 30 กรัมต่อลิตร ซึ่งอาหารทุกสูตรเติมน้ามะพร้าว
150 มิลลิลิตรต่อลิตร กล้วยหอมสับ 50 กรัมต่อลิตร และมันฝรั่งสับ 50 กรัมต่อลิตร และเติม NAA
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BA ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าอาหารสูตร MS
ที่เติมน้าตาลซูโครส ความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้ต้นอ่อนการเจริญเติบโตดีที่สุด โดย
มีความสูงของยอดเฉลี่ย 3.86 เซนติเมตร น้าหนักสด 0.78 กรัมต่อต้น จานวนราก 15.76 รากต่อต้น
และความยาวราก 3.32 เซนติเมตร
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สุรชัย แก้วสีสุข (2558) ศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นของน้าตาลต่ออัตราการงอกของ
เมล็ดกล้วยไม้ นาฝักกล้วยไม้กะเรกะร่อน มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร ½MS ความเข้มข้น 0, 10, 20, 30,
40 และ 50 กรัมต่อลิตร ผลการทดลองพบว่า อาหารที่เติมน้าตาล 20 กรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การ
งอก 95.00 เปอร์เซ็นต์ จานวนต้น 10.69 ต้นต่อขวด และความสูงต้น 0.73 เซนติเมตร จากนั้น นาต้น
อ่อนที่มีขนาดความสูง 0.5 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร ½MS ที่มีและไม่มีอาหารเสริมร่วมกับ
น้าตาลความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ50 กรัมต่อลิตร พบว่าอาหารที่เติมน้าตาล 20 กรัมต่อ
ลิตร ชักนาให้เกิดจานวนต้นมากที่สุด 6.5 ต้นต่อขวด และส่งเสริมให้มีความสูงต้น 4.07 เซนติเมตร
ส่วนสูตรอาหารที่เติมน้าตาล 10 กรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มีจานวนใบมากที่สุด 20.10 ใบต่อต้น ขณะที่
สูตรอาหารที่ไม่เติมน้าตาล พบว่าสามารถชักนาให้เกิดจานวนรากสูงที่สุด 5.11 รากต่อขวด นอกจากนี้
ยังสามารถส่งเสริมให้มีความยาวรากดีที่สุด 1.61 เซนติเมตร เช่นกัน
ปลายฝั น จัน ทร์แสง (2560) ศึกษาต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ อายุ 5 เดือน
เลี้ยงบนอาหารสูตร ½MS ที่เติมน้าตาลซูโครสระดับความเข้มข้นต่างกัน (0, 10, 20, 30, 40, 50 และ
60 กรัมต่อลิตร) ที่ไม่เติมและเติมอาหารเสริม (น้ามะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรต่อลิตร กล้วยหอมบด
50 กรัมต่อลิตร และมันฝรั่งบด 50 กรัมต่อลิตร) ผลการทดลองพบว่า มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุด
(100 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่เติมน้าตาลซูโครส 50 กรัมต่อลิตรร่วมกับอาหารเสริม
พบว่า มีความสูงของต้นสูงสุด (1.57±0.43 เซนติเมตร) เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่ไม่เติมน้าตาล
ซู โ ครสและไม่ เติ ม อาหารเสริ ม พบว่ า มี จ านวนใบสู ง สุ ด (5.83±1.72 ใบ) ความกว้ า งใบสู ง สุ ด
(0.78±0.24 เซนติเมตร) และจานวนรากสูงสุด (11.00±2.34 ราก) เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่เติม
น้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตรที่เติมอาหารเสริม พบว่า มีความยาวใบสูงสุด (1.01±0.15 เซนติเมตร)
เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่เติมน้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตรที่ไม่เติมอาหารเสริ ม ในขณะที่ความ
ยาวรากสูงสุด (2.53±1.19 เซนติเมตร) เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่เติมน้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อ
ลิตรร่วมกับอาหารเสริม
2.6.3 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้
ปัจจุบัน การติดฝักของกล้วยไม้ป่าทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะในสกุลหวาย พบว่ามีปริมาณ
ลดน้อยลง ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง ความชื้นน้อย ส่งผล
ทาให้ช่อดอกไม่ติดฝัก จึงนาส่วนอื่น ๆ (ข้อ) ของกล้วยไม้มาทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช ซึ่งมีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องรายละเอียด ดังนี้
Pyati et al. (2002) ศึ ก ษาการเพาะเลี้ ย งกล้ ว ยไม้ ส กุ ล หวาย macrostachyum
น าชิ้ น ส่ ว นล าต้ น มาเพาะเลี้ ย งบนสู ต รอาหาร MS ที่ เติ ม BA 2.22, 4.44 และ 8.88 ไมโครกรั ม
kinetin 2.32, 4.65 และ 9.29 ไมโครกรั ม น้ ามะพร้ า ว 5, 10 และ 15 เปอร์ เซ็ น ต์ และ NAA
2.69 ไมโครกรัม ผลการทดลองพบว่าสู ต รอาหารที่ เติ ม BA 4.44, kinetin 4.65 และน้ ามะพร้าว
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ส่ ง เสริ ม ชั ก น าให้ มี จ านวนต้ น สู ง สุ ด 6 ต้ น ต่ อ ชิ้ น ส่ ว น นอกจากนี้ สู ต รอาหารที่ เติ ม น้ ามะพร้ า ว
15 เปอร์เซ็นต์ ชักนาให้มีจานวนรากเฉลี่ยสูงสุด 5 รากต่อต้น
Shiau et al. (2005) ศึ ก ษ าก ารเพ าะเลี้ ย งพื ช ส มุ น ไพ รจี น ข อ ง Dendrobium
candidum wall ex lindl. จากกลุ่ม axenic โดยใช้หน่อที่เกิดจากต้นกล้าในหลอดทดลอง ที่ได้จาก
เมล็ดอายุ 120 วันหลังจากผสมเกสรบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร หลังจาก
เพาะเลี้ ย ง 4 เดื อน แล้ ว น าต้ น กล้ าที่ ได้ม าเพาะเลี้ ยงบนอาหารสู ตรเดี ยวกัน ที่ เติ ม l-1 HYPONeX
1 มิลลิลิตร ของ 80 กรัมต่อลิตร homogenate มันสาปะหลังและถ่านกัมมันต์ 2 กรัมต่อลิตร ผลการ
ทดลอง พบว่า หน่อที่ได้จากต้นกล้าอายุ 9 เดือน ที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA 2 มิลลิกรัม
และ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากเพาะเลี้ยง 75 วัน พบว่าชิ้นส่วนพืชสามารถแตกตาหรือหน่อ
ยาวเพิ่มขึ้น
Tan chin et al. (2011) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของแคลลัสที่ได้จากใบและ
ลาต้น กล้วยไม้สกุล Vanilla planifolia นาชิ้นส่วนแคลลั สที่ได้จากลาต้นและใบเพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 2 มิล ลิกรัมต่อลิ ตร และ BA 1 มิล ลิ กรัมต่อลิตร จากนั้นน า
ชิ้ น ส่ ว นใบที่ เ กิ ด จากแคลลั ส มาเพาะเลี้ ย งบนอาหาร MS ที่ เ ติ ม NAA 2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
BA 2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และ 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) เป็ น เวลา 8 สั ป ดาห์
ผลการทดลอง พบว่าสูตรอาหารที่เติม BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
จานวนแคลลัสมากที่สุดคือ 4.2 ต้นต่อแคลลัส และมีความยาว 3.80 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังสามารถ
ชักนาให้เกิดรากได้ดีที่สุด 88.30 เปอร์เซ็นต์ หลังเพาะเลี้ยง 8 สัปดาห์ ส่วนสูตรอาหารที่เติม NAA
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสามารถชักนาให้รากได้ดีที่สุด 90.00 เปอร์เซ็นต์ และมี ความ
ยาว 4.4 เซนติเมตร หลังเพาะเลี้ยง 4 สัปดาห์
ศักดิ นั น ท์ จั น ทคณานุ รัก ษ์ (2559) ศึ กษาศัก ยภาพการขยายพั น ธุ์โดยการเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อของวนิลา (Vanilla planifolia) โดยนาชิ้นส่วนปลายยอด ข้อ และตาข้าง มาเลี้ยงในอาหาร
สังเคราะห์ที่มีการเติมสารในกลุ่มไซโตไคนิน kinetin, zeatin และ TDZ หรือสารตั้งต้นของไซโตไคนิน
เช่น adenine sulfate หรือสารอินทรีย์ที่ได้จากพืช เช่น น้ามะพร้าว ผลการทดลอง พบว่ายอดวานิล
ลาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดรากได้ง่ายในอาหารสังเคราะห์ที่มีหรือไม่มีการเติมสารในกลุ่มออกซิน พบว่า
ต้นอ่อนวานิลลามีอัตราการรอดชีวิต 85-95 เปอร์เซ็นต์

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
3.1 พืชทดลอง
3.1.1 กลุ่มต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว ขนาดความสูง 0.5 เซนติเมตร ที่ได้จากการเพาะเมล็ด
ในสภาพปลอดเชื้อในอาหารสูตร ½MS ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3.1.2 กล้วยไม้เอื้องช้างน้าวที่ปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ
3.2 สำรเคมีและอุปกรณ์
3.2.1 สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.2.1.1 สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของอาหารสังเคราะห์สูตร MS
3.2.1.2 สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช BA (Benzyladinine) และ NAA (∞Naphthalene acetic acid)
3.2.1.3 สารประกอบอินทรีย์ที่ใช้ร่วมกับอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ น้้าตาลซูโครส
ผงถ่านก้ามันต์ (activated charcoal, AC) และผงวุ้น
3.2.1.4 อาหารเสริมได้แก่ มันฝรั่ง กล้วยหอม และน้้ามะพร้าว
3.2.1.5 สารเคมีที่ใช้ส้าหรับฆ่าเชื้อ ได้แก่ 70 เปอร์เซ็นต์ ethyl alcohol และ Haiter
3.2.1.6 สารเคมีส้าหรับปรับความเป็นกรด-ด่าง ได้แก่ 1 N NaOH และ 1 N HCl
3.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมอาหารและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.2.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหาร ได้แก่
หม้ อ นึ่ งความดั น ไอ (autoclave) ตู้ อ บ (hot air oven) เครื่ อ งวั ด ความเป็ น
กรด-ด่าง (pH meter) เครื่องชั่ง (balance) ตู้เย็น บีกเกอร์ กระบอกตวง ปิเปต แท่งแก้วคนสาร และ
ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.2.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่
ตู้ ย้ ายเนื้ อ เยื่ อ (laminar air flow) ตะเกี ยงแอลกอฮอลล์ มี ด ผ่ าตั ด ปากคี บ
และ Petri dish
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3.2.3 ห้ อ งเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ อุณ หภู มิ 22-25 องศาเซลเซีย ส พร้อ มชั้ น วางขวดเพาะเลี้ ย ง
เนื้ อ เยื่ อ ที่ มี ห ลอดฟลู อ อเรสต์ เซนส์ ช นิ ด แสงสี ข าวขนาด 36 วั ต ต์ ชนิ ด day light ความเข้ ม แสง
3,000 ลักซ์ เวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน
3.2.4 อุปกรณ์บันทึกภาพและผลการทดลอง
3.3 วิธีกำรวิจัย
3.3.1 อิทธิพลของสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต BA, NAA และอำหำรเสริมต่อกำรเจริญของ
ต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้ำงน้ำว
น้ากลุ่มต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวขนาดความสูง 0.5 เซนติ เมตร ที่ได้จากการเพาะ
เมล็ ดในสภาพปลอดเชื้อขนาดเส้ น ผ่ านศูนย์กลางของกลุ่ม 0.5 เซนติเมตร มาเลี้ ยงบนสู ตรอาหาร
½MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 0 1 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA
ความเข้มข้น 0 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3.1) ที่มีและไม่มีอาหารเสริม (มันฝรั่ง 50 กรัม
ต่อลิตร กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร และน้้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิ ตร) ทุกสูตรอาหารเติม
น้้าตาล 20 กรัมต่อลิตร ผงถ่าน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และผงวุ้น 8 กรัมต่อลิตร จ้านวน 10 ซ้้า น้าไป
วางบนชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ ให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25±2
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 สัปดาห์ บันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวโดย
นับ จ้านวนต้น ความสูงของต้น เส้นผ่านศูนย์กลางของกอ จ้านวนราก และความยาวราก
ตำรำงที่ 3.1 สูตรอำหำร ½MS ที่เติมสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต BA ที่ระดับควำมเข้มข้น 0, 1
2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ระดับควำมเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
BA (mg/l)
NAA (mg/l)
0
0.5
1

0
BN1
BN5
BN9

1
BN2
BN6
BN10

2
BN3
BN7
BN11

4
BN4
BN8
BN12
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3.3.2 อิ ท ธิ พ ลของน้ ำตำลซู โครสที่ มี ร ะดั บ ควำมเข้ ม ข้ น ต่ ำ งๆ และอำหำรเสริ ม ต่ อ กำร
เจริญเติบโตเอื้อง ช้ำงน้ำว
น้ากลุ่มต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวขนาดความสูง 0.5 เซนติเมตร ที่ได้จากการเพาะ
เมล็ดในสภาพปลอดเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกลุ่ม 0.5 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร
½MS ที่เติมน้้ าตาลซูโครส 0, 10, 20, 30 และ 50 กรัมต่อลิ ตร ที่มีและไม่มีอาหารเสริม (มันฝรั่ง
50 กรัมต่อลิตร กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร และน้้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร) เติม ผงถ่าน
500 มิลลิกรัมต่อลิตร และผงวุ้น 8 กรัมต่อลิตร จ้านวน 10 ซ้้า น้าไปวางบนชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อความ
เข้ ม แสง 3,000 ลั ก ซ์ ให้ แ สงสว่ า ง 16 ชั่ ว โมงต่ อ วั น อุ ณ หภู มิ 25±2 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา
12 สัปดาห์ บันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้ างน้าวโดยนับ จ้านวนต้น ความสูงต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางกอ จ้านวนราก และความยาวราก
3.3.3 อิ ท ธิ พ ลของสำรควบคุ ม กำรเจริ ญ เติ บ โต BA ต่ อ กำรเพำะเลี้ ย งข้ อ กล้ ว ยไม้ เอื้ อ ง
ช้ำงน้ำว
3.3.3.1 การฟอกฆ่าเชื้อข้อ และการชักน้าให้เกิดหน่อ
น้าล้าต้นกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวที่ ปลูกในสภาพธรรมชาติมาล้างท้าความสะอาด
ตัดเป็ น ท่อนให้ มีขนาดความยาวท่อน 3 เซนติเมตร แช่สารกันรา (Farmer Cap 50) ความเข้มข้น
3 กรัมต่อลิตร เติมเบตาดีน 10 หยด และ t-ween20 3-4 หยด บนเครื่องเขย่า (shaker) ความเร็ว
150 rpm เป็ น เวลา 3 ชั่ ว โมง จากนั้ น แช่ ในสารฟอกฆ่ าเชื้ อ Haiter ความเข้ ม ข้น 15 เปอร์เซ็น ต์
15 นาที ตามด้วย 5 เปอร์เซ็น ต์ 10 นาที หยด t-ween20 3-4 หยด วางบนเครื่องเขย่าความเร็ว
150 rpm ล้างด้วยน้้ากลั่นปลอดเชื้อ 3 ครั้ง ย้ายตัวอย่างมาวางบน Petri dish ปลอดเชื้อ ตัดข้อให้มี
ขนาดความยาวของข้อ 0.5 เซนติเมตร เลี้ยงบนสูตรอาหาร ½MS เติมน้้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร
ผงถ่าน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และผงวุ้น 8 กรัมต่อลิตร น้าไปวางบนชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ความเข้ม
แสง 3,000 ลักซ์ ให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมง อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 สัปดาห์
3.3.3.2 อิทธิพลของ BA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
น้าหน่อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวที่เจริญเติบโตจากข้อ 3.3.3.1 ที่มีขนาดความสูง
หน่อประมาณ 4 เซนติเมตร แบ่งข้อออก 3 ส่วน คือ ส่วนโคนหน่อ (B) ส่วนกลางหน่อ (M) และส่วน
ปลายหน่อ (T) แต่ละส่วนให้มีขนาดความยาวข้อ 0.5 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร ½MS ที่
เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 2.5, 5 และ10 มิลลิกรัมต่อลิตร เติมน้้าตาลซูโครส
20 กรัมต่อลิตร ผงถ่าน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และผงวุ้น 8 กรัมต่อลิตร จ้านวน 6 ซ้้า น้าไปวางบนชั้น
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ ให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมง อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 เดือน บันทึกผลการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวโดยนับ จ้านวนต้น ความสูงต้น
จ้านวนราก ความยาวราก และจ้านวนใบ
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3.3.4 วำงแผนกำรทดลองแบบ Completely randomized design (CRD)
น้ าข้อ มู ล ที่ ได้ ม าวิเคราะห์ ผ ลทางสถิ ติ เปรียบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย โดยวิ ธี
Duncan's multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA, NAA และอาหารเสริม ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
นำกลุ่มต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้ำงน้ำวที่ได้จำกกำรเพำะเมล็ดในสภำพปลอดเชื้อ ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงกลุ่ม 0.5 เซนติเมตร มำเพำะเลี้ยงบนสูตรอำหำร ½MS ที่เติมสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต
BA ควำมเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ควำมเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ที่มีและไม่มีอำหำรเสริ ม (มันฝรั่ง 50 กรัมต่อลิตร กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร และน้ำ
มะพร้ำว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร) เป็นเวลำ 12 สัปดำห์ วัดกำรเจริญเติบโตโดยนับจำนวนต้นต่อขวด วัด
ควำมสูงของต้น วัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของกอ นับจำนวนรำก และนับควำมยำวรำก
จำกกำรทดลองนำกลุ่มต้นอ่อนที่เลี้ยงบนสูตรอำหำร ½MS ที่ไม่เติมอำหำรเสริม ที่มี BA ควำม
เข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ควำมเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
พบว่ ำ จ ำนวนต้ น ต่อ ขวด ควำมสู ง ของต้ น และเส้ น ผ่ ำ นศู น ย์ก ลำงกอ มี ค วำมแตกต่ ำ งกั น อย่ ำ งมี
นัยสำคัญ (p<0.05) โดยสูตรอำหำร ½MS ที่มี BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตรเพียงชนิดเดียว ส่งเสริมให้มี
จำนวนต้นสูงสุด คือ 70.33 ต้นต่อขวด และสูตรอำหำร ½MS ที่มี BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA
1 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนำให้มีควำมสูงต้นสูงสุดคือ 2.25 เซนติเมตร นอกจำกนี้ สูตรอำหำร ½MS BA
2 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงกอใหญ่ที่สุด คือ
1.80 เซนติเมตร โดยทุกสูตรอำหำรไม่สำมำรถชักนำให้เกิดรำก (ตำรำงที่ 4.1 และภำพที่ 4.1)
ส่ ว นสู ต รอำหำร ½MS ที่ เ ติ ม อำหำรเสริ ม ชนิ ด ต่ ำ ง ๆ ที่ มี BA ควำมเข้ ม ข้ น 0, 1, 2 และ
4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ควำมเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จำกกำรทดลอง พบว่ำ
จำนวนต้น ควำมสูงต้น เส้นผ่ำนศูนย์กลำงกอ จำนวนรำก และควำมยำวรำก มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง
มีนัยสำคัญ (p<0.05) โดยอำหำรสูตร ½MS ที่เติมอำหำรเสริมที่มี NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงชนิด
เดียว ส่งเสริมให้มีจำนวนต้นสูงสุดคือ 12.25 ต้นต่อขวด และอำหำรสูตร ½MS ที่เติมอำหำรเสริมที่มี
BA 4 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ร่ ว มกั บ NAA 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ชั ก น ำให้ มี ค วำมสู ง ต้ น สู ง สุ ด คื อ
1.63 เซนติเมตร และอำหำรสูตร ½MS ที่เติมอำหำรเสริม ที่มี BA 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงกอใหญ่ที่สุดคือ 1.81 เซนติเมตร ส่วนอำหำรสูตร
½MS ที่เติมอำหำรเสริ ม ที่มี BA 4 มิล ลิ กรัมต่อลิ ตร ร่ว มกับ NAA 0.5 มิล ลิ กรัมต่อลิ ตร ชักนำให้มี
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จ ำนวนรำกเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ 9.25 รำกต่ อ ขวดและอำหำรสู ต ร ½MS ที่ เ ติ ม อำหำรเสริ ม ที่ มี BA
4 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ร่ ว มกั บ NAA 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ชั ก น ำให้ มี ค วำมยำวรำกสู ง สุ ด คื อ
2.10 เซนติเมตร ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 4.2 และภำพที่ 4.2 )
4.2 ผลการศึ กษาอิ ท ธิ พ ลระดั บ น้้า ตาลซู โ ครสความเข้ ม ข้ น ต่า ง ๆ และอาหารเสริ ม ต่ อ การ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
นำกลุ่มต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้ำงน้ำวที่ได้จำกกำรเพำะเมล็ดในสภำพปลอดเชื้อ ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงกลุ่ม 0.5 เซนติเมตร มำเพำะเลี้ยงบนสูตรอำหำร ½MS ที่เติมน้ำตำลซูโครส ควำมเข้มข้น
0, 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อลิตร ยกเว้นสูตรควบคุมที่ไม่มีกำรเติมน้ำตำล ที่มีและไม่มีอำหำร
เสริม (มันฝรั่ง 50 กรัมต่อลิตร กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร และน้ำมะพร้ำว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร)
เป็นเวลำ 12 สัปดำห์ วัดกำรเจริญเติบโตโดยกำรนับจำนวนต้น ควำมสูงของต้น เส้นผ่ำนศูนย์กลำงกอ
จำนวนรำก และควำมยำวรำก
จำกกำรทดลองนำกลุ่มต้นอ่อนที่เพำะเลี้ยงบนสูตรอำหำร ½MS ที่ไม่เติมอำหำรเสริม พบว่ำ
จำนวนต้น ควำมสูงต้น เส้นผ่ำนศูนย์กลำงกอ จำนวนรำก และควำมยำวรำก มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง
มีนัยสำคัญ (p<0.05) ซึง่ อำหำรสูตร ½MS ที่เติมน้ำตำลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มีจำนวนต้น
สูงสุดคือ 12.50 เซนติเมตร ส่วนอำหำรสูตร ½MS ที่เติมน้ำตำลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มี
ควำมสูงต้นสูงสุดคือ 1.05 เซนติเมตร และอำหำรสูตร ½MS ที่เติมน้ำตำลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร ชัก
นำให้มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงกอใหญ่ที่สุด คือ 1.80 เซนติเมตร ขณะที่อำหำรสูตร ½MS ที่เติมน้ำตำล
ซูโครส 40 กรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้ มีจำนวนรำกสูงสุดคือ 6.00 รำกต่อขวด และอำหำรสูตร ½MS ที่
เติมน้ำตำลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร ชักนำให้มีควำมยำวรำกสูงสุด คือ 2.00 เซนติเมตร (ตำรำงที่ 4.3
และภำพที่ 4.3)
ส่วนกลุ่มต้นอ่อนที่เพำะเลี้ยงบนสูตรอำหำร ½MS ที่มีกำรเติมอำหำรเสริมชนิดต่ำง ๆ จำกกำร
ทดลอง พบว่ำจำนวนต้น ควำมสูงต้น และจำนวนรำก มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ (p<0.05)
โดยอำหำรสูตร ½MS ที่เติมอำหำรเสริมร่วมกับน้ำตำลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีจำนวนต้น
สูงสุดคือ 6 ต้นต่อขวด และอำหำรสูตร ½MS ที่เติมอำหำรเสริมร่วมกับน้ำตำลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร
ส่งเสริมให้มีควำมสูงต้นสูงสุดคือ 0.98 เซนติเมตร ส่วนอำหำรสูตร ½MS ที่เติมอำหำรเสริมร่วมน้ำตำล
ซูโครส 50 กรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มีจำนวนรำกสูงสุด คือ 10.60 รำกต่อขวด นอกจำกนี้ยังพบว่ำเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงกอ และควำมยำวรำก ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ (p>0.05) โดยอำหำรสูตร
½MS ที่เติมอำหำรเสริมร่วมกับน้ำตำลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงกอเฉลี่ย
ใหญ่ที่สุดคือ 0.96 เซนติเมตร และอำหำรสูตร ½MS ที่เติมน้ำตำลซูโครส 50 กรัมต่อลิตร ชักนำให้มี
ควำมยำวรำกสูงสุดคือ 0.65 เซนติเมตร (ตำรำงที่ 4.4 )
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4.3 ผลการศึกษาอิทธิ พลสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA ต่อการเพาะเลี้ยงข้ อกล้วยไม้ เ อื้ อง
ช้างน้าว
กำรเพำะเลี้ ย งข้อ ได้ แบ่ ง ข้ อออกเป็น 3 ส่ ว น คือ ส่ ว นโคน (B: Basal node) ส่ ว นกลำง (M:
Middle node) และส่วนปลำย (T: Terminal node) ของหน่อ แต่ละส่วนตัดให้มีขนำดควำมยำวข้อ
0.5 เซนติเมตร เพำะเลี้ยงบนสูตรอำหำร ½MS ที่เติมสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต BA ควำมเข้มข้น
2.5, 5 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลำ 10 เดือน พบว่ำจำนวนต้น ควำมสูงต้น จำนวนรำก ควำม
ยำวรำก และจำนวนใบของทุกชิ้นส่วนที่เพำะเลี้ยงในทุกควำมเข้มข้นของ BA ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (p>0.05) ยกเว้นอำหำรสูตร ½MS ที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ควำมสูง
ของต้นของข้อส่วนโคน ส่วนกลำง และส่วนปลำยมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (p<0.05) โดยที่ข้อส่วน
โคนมีควำมสูงมำกที่สุด คือ 1.66 เซนติเมตร รองลงมำคือส่วนกลำง และ ส่วนปลำย คือ 0.83 และ
0.53 เซนติเมตร ตำมลำดับ และที่ควำมเข้มข้นเดียวกันนี้ยังส่งเสริมให้จำนวนต้นของข้อส่วนโคนดีที่สุด
คือ 3.00 ต้นต่อขวด ส่วนอำหำรสูตร ½MS ที่เติม BA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มีจำนวนรำก
ส่วนโคนหน่อดีที่สุด คือ 6.33 เซนติเมตร และอำหำรสูตร ½MS ที่เติม BA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนำ
ให้มีควำมยำวรำกส่วนโคนหน่อและปลำยหน่อดีที่สุด คือ 4.46 เซนติเมตร นอกจำกนี้ อำหำรสูตร
½MS ที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีจำนวนใบส่วนโคนหน่อ ดีทสี่ ุด คือ 3.66 ใบต่อขวด
เมื่อวิเครำะห์ควำมแปรปรวนด้วยวิธี Two-way ANOVA หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชิ้นส่วนของ
กล้วยไม้กับสูตรอำหำรที่เติม BA ควำมเข้มข้นต่ำง ๆ พบว่ำชิ้นส่วนของกล้วยไม้และควำมเข้มข้นของ
สูตรอำหำร ไม่มีควำมสัมพันธ์หรืออิทธิพลต่อจำนวนต้น ควำมสูงต้น จำนวนรำก ควำมยำวรำก และ
จำนวนใบ (ตำรำงที่ 4.5 และ 4.6 และภำพที่ 4.4)
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ตารางที่ 4.1 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตเอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ทีไ่ ม่เติม
อาหารเสริมเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Treatments
BN1
BN2
BN3
BN4
BN5
BN6
BN7
BN8
BN9
BN10
BN11
BN12

BA:NAA
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
0:0
1:0
2:0
4:0
0:0.5
1:0.5
2:0.5
4:0.5
0:1
1:1
2:1
4:1
F-test

จ้านวนต้นเฉลี่ยต่อขวด
± S.E.
69.85±8.07a
63.62±7.85ab
70.33±7.11a
50.66±3.51c
41.33±4.45d
36.60±3.28d
57.00±7.00cb
39.80±5.63d
39.60±4.82d
33.00±4.52d
37.66±5.13d
27.80±4.49e
*

ความสูงเฉลี่ยของต้น (เซนติเมตร) ±
S.E.
1.70±0.16e
1.76±0.11fe
1.98±0.14cb
1.87±0.19edc
1.80±0.10fed
1.95±0.21cb
2.10±0.17cb
2.01±0.16cb
1.94±0.12cb
1.99±0.17cb
2.25±0.15a
1.91±0.19ecd
*

เส้นผ่านศูนย์กลางกอเฉลี่ย
(เซนติเมตร) ± S.E.
1.72±0.14ab
1.28±0.07de
1.11±0.16e
1.70±0.12ab
1.41±0.14cd
1.27±0.17de
1.80±0.10a
1.54±0.31bc
1.38±0.20cd
1.11±0.26e
1.62±0.10ab
1.10±0.28e
*

หมายเหตุ: * มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ตัวอักษรทีเ่ หมือนกันในคอลัมต์เดียวกันไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

23
BA (mg/l)

0

1

2

4

NAA (mg/l)

0
BN4

BN1

BN2

BN3

BN5

BN6

BN7

BN8

BN9

BN10

BN11

BN12

0.5

1

0

ภาพที่ 4.1 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการ
เจริญเติบโตเอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ทีไ่ ม่เติมอาหารเสริม เพาะเลี้ยงเป็น
เวลา 12 สัปดาห์ (Scale bar = 1.0 เซนติเมตร)

24
ตารางที่ 4.2 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตเอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ที่เติมอาหารเสริม
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Treatments
BN1
BN2
BN3
BN4
BN5
BN6
BN7
BN8
BN9
BN10
BN11
BN12

BA:NAA
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
0:0
1:0
2:0
4:0
0:0.5
1:0.5
2:0.5
4:0.5
0:1
1:1
2:1
4:1
F-test

จ้านวนต้นต่อขวด
± S.E.
3.70±1.88f
5.00±1.00def
2.90±1.59f
2.70±1.56f
6.83±1.60bcde
5.11±1.69cdef
4.75±0.95ef
7.50±1.29bc
12.25±1.89a
9.16±2.48b
6.88±2.42bcde
7.25±2.25bcd
*

ความสูงของต้น
(เซนติเมตร) ± S.E.
1.23±0.88ab
0.90±0.61bc
0.82±0.27bc
0.60±0.21c
0.61±0.30c
0.83±0.29bc
0.91±0.28bc
1.63±0.31a
1.45±0.54a
1.47±0.61a
0.60±0.17c
0.66±0.05c
*

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ
(เซนติเมตร) ± S.E.
1.11±0.47bc
1.05±0.49bc
1.09±0.22bc
0.93±0.25bc
0.84±0.30c
1.01±0.26bc
1.04±0.53bc
1.81±0.34a
1.78±0.40a
1.58±0.37a
1.24±0.22b
1.05±0.27bc
*

จ้านวนรากต่อขวด
± S.E.
3.14±0.69cd
2.71±0.75cd
3.33±1.65cd
3.20±1.39cd
3.50±1.77bcd
5.33±2.06b
4.00±0.89bcd
9.25±2.98a
4.50±1.37bc
4.00±1.26bcd
2.44±1.42d
4.37±1.99bcd
*

ความยาวราก
(เซนติเมตร) ± S.E.
0.88±0.59de
0.73±0.41de
0.74±0.30de
0.56±0.22de
0.48±0.26e
0.84±0.32de
1.02±0.59cd
2.10±0.60a
1.45±0.59bc
1.65±0.86ab
1.05±0.42cd
1.00±0.33cd
*

หมายเหตุ: * มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมต์เดียวกันไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ เมื่อเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำง ของค่ำเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 4.2 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการ
เจริญเติบโตเอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ที่เติมอาหารเสริมชนิดต่าง ๆ (มันฝรั่ง
50 กรัมต่อลิตร กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร และน้้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ (Scale bar = 1.0 เซนติเมตร)
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ตารางที่ 4.3 อิทธิพลของระดับน้้าตาลซูโครสความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตเอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ที่ไม่เติมอาหารเสริม เพาะเลี้ยงเป็น
เวลา 12 สัปดาห์
Treatments

ปริมาณที่ใช้
(กรัมต่อลิตร)

จ้านวนต้นต่อขวด
± S.E.

ความสูงต้น
(เซนติเมตร) ± S.E.

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ
(เซนติเมตร) ± S.E.

จ้านวนรากต่อขวด
± S.E.

ความยาวราก
(เซนติเมตร) ± S.E.

½MS
½MS
½MS
½MS
½MS
½MS

0

3.00±1.00d

0.50±0.21d

0.62±0.15c

0.00±0.00c

0.00±0.00e

10

11.00±0.57a

0.62±0.18cd

1.16±0.32b

2.00±0.00b

2.00±0.00a

20

12.50±0.70a

1.05±0.47a

1.80±0.23a

4.00±2.44ab

1.50±0.29b

30

5.33±1.00c

0.81±0.48bc

0.87±0.33bc

4.75±0.54ab

0.68±0.13d

40

3.71±0.95d

0.93±0.55bc

1.08±0.52b

6.00±0.81a

1.14±0.27bc

50

7.00±0.81b

0.94±0.70b

1.03±0.45bc

4.00±0.84ab

0.86±0.25cd

*

*

*

*

*

F-test

หมายเหตุ: * มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมต์เดียวกันไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 4.4 อิทธิพลของระดับน้้าตาลซูโครสความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวบนสูตรอาหาร ½MS ที่เติมอาหารเสริมชนิด
ต่างๆ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
ปริมาณที่ใช้
(กรัมต่อลิตร)
0
10
20
30
40
50

Treatments
½MS
½MS
½MS
½MS
½MS
½MS
F-test

จ้านวนต้นต่อขวด
± S.E.
5.00±1.09a
6.00±1.41a
3.00±1.58bc
3.00±1.22bc
1.75±0.95c
4.33±1.34ab
*

ความสูงต้น
(เซนติเมตร) ± S.E.
0.61±0.37ab
0.98±0.48a
0.71±0.45ab
0.34±0.15b
0.46±0.11b
0.50±0.17b
*

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ
(เซนติเมตร) ± S.E.
0.67±0.23
0.96±0.23
0.66±0.19
0.73±0.38
0.66±0.20
0.70±0.19
ns

จ้านวนรากต่อขวด
± S.E.
3.00±0.81b
4.40±1.67b
4.60±2.30b
3.66±2.08b
4.00±1.00b
10.60±2.70a
*

ความยาวราก
(เซนติเมตร) ± S.E.
0.42±0.09
0.47±0.28
0.48±0.24
0.54±0.33
0.58±0.21
0.65±0.17
ns

หมายเหตุ: * มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมต์เดียวกันไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 4.3 อิทธิพลของระดับน้้าตาลซูโครสความเข้มข้นต่างๆ ( 0 10 20 30 40 และ 50 กรัมต่อลิตร) ต่อการเจริญเติบโตกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว บนสูตร
อาหาร ½MS ที่เติมและไม่เติมอาหารเสริม (supplement) เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ (Scale bar = 2.0 เซนติเมตร)
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ตารางที่ 4.5 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA บนสูตรอาหาร ½MS ความเข้มข้น 2.5 5 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้
เอื้องช้างน้าวเพาะเลี้ยง เป็นเวลา 10 เดือน
BA (mg/l)

จ้านวนต้นต่อขวด

2.5

B
2.00±0.00NS, ns

M
2.66±1.52NS, ns

T
2.00±1.00NS, ns

B
1.00±0.45NS, ns

ความสูงต้น
(เซนติเมตร)
M
0.76±0.47NS, ns

5
10

3.00±0.00NS, ns
2.50±2.12NS, ns

2.00±1.00NS, ns
2.33±0.57NS, ns

1.66±0.57NS, ns
1.66±0.57NS, ns

1.66±0.72A, ns
0.60±0.14NS, ns

0.83±0.49AB, ns
0.60±0.17NS, ns

T
0.50±0.10NS, ns
0.53±0.05B, ns
0.60±0.10NS, ns

หมายเหตุ B คือ Basal node
M คือ Middle node
T คือ Terminal node
ตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มคี วำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยอักษรอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็นกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงทำงสถิติในแนวนอน และอักษรตัวพิมพ์เล็กเป็นกำวิเครำะห์
ควำมแตกต่ำงทำงสถิติในแนวตั้ง
NS, ns คือ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 4.6 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA บนสูตรอาหาร ½MS ความเข้มข้น 2.5 5 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อการเพาะเลี้ยงข้อ
กล้วยไม้เอื้องช้างน้าวเพาะเลี้ยง เป็นเวลา 10 เดือน
BA
(mg/l)

จ้านวนราก
B

M

2.5

6.33±3.05NS, ns

5.66±2.88NS, ns

5
10

6.00±1.00NS, ns

3.00±0.00NS, ns

4.00±1.41NS, ns

3.33±2.31NS, ns

ความยาวราก (เซนติเมตร)
T

จ้านวนใบ

B

M

T

4.46±3.30NS, ns

3.90±3.13NS, ns

4.46±0.42NS, ns

2.00±1.00NS, ns

3.36±3.19NS, ns

0.86±0.28NS, ns

3.33±1.52NS, ns

4.00±1.48NS, ns

3.33±2.70NS, ns

2.33±2.08NS, ns

B

M

T

2.33±0.57NS, ns

3.00±0.00NS, ns

2.33±0.57NS, ns

1.26±1.15NS, ns

3.66±2.08NS, ns

3.00±0.00NS, ns

3.00±0.00NS, ns

3.33±0.97NS, ns

3.00±1.41NS, ns

3.00±1.00NS, ns

3.00±0.00NS, ns

หมายเหตุ B คือ Basal node
M คือ Middle node
T คือ Terminal node
ตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็นกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงทำงสถิติในแนวนอน และอักษรตัวพิมพ์เล็ก
เป็นกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงทำงสถิติในแนวตั้ง
NS, ns คือ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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5
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ภาพที่ 4.4 อิทธิ พลของสารควบคุ มการเจริ ญเติ บโต BA (B คือ Basal node M คื อ Middle
node T คื อ Terminal node) บนสู ต รอาหาร ½MS ความเข้ ม ข้ น 2.5, 5 และ
10 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 10 เดือน
(Scale bar = 2.35 เซนติเมตร)
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บทที่ 5
อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
5.1 อภิปรายผลการศึกษา
5.1.1 การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA, NAA และอาหารเสริม ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้าง
สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต (plant growth regulator) เป็ น สารประกอบอิ น ทรีย์ ที่
เกิดขึ้ น ภายในพืช ที่ มีคุณ สมบั ติกระตุ้ นหรือยับยั้งที่ มีผ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสรีรวิท ยาของพื ช
ปัจจุบันสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช พบว่า มีหลายชนิดตามคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืช กลุ่ม auxin ได้แก่ IAA, NAA และ 2,4-D ซึ่งสารกลุ่มนี้ช่วยส่งเสริมการแบ่งตัวของ
เซลล์พืชและกระตุ้นการเกิดราก และ cytokinin ได้แก่ BA และ kinetin ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นการ
แบ่งตัวของเซลล์และกระตุ้นการเกิดยอดหรือหน่อใหม่ของเนื้อเยื่อพืช (Gamborg, 1991) จากการ
ทดลองนากลุ่มต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ ขนาดเส้นผ่าน
ศูน ย์กลางของกลุ่ มเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนสู ตรอาหาร ½MS ที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0, 0.5 และ
1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีและไม่มีอาหารเสริม (มันฝรั่ง 50 กรั มต่อลิตร กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร
และน้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร) ทุกสูตรอาหารเติมน้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร พบว่าจานวน
ต้นต่อขวด ความสูงของต้น และเส้นผ่านศูนย์กลางกอ ของแต่ละสูตรอาหารมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) แต่อย่างไรก็ตาม ผลการทดลอง พบว่าทุกสูตรอาหารไม่สามารถชักนาให้เกิดราก
ได้ เช่น จากรายงานของ วิชญานันต์ เทียมสุวรรณ (2551) ได้ศึกษาผลของ NAA และ BA ต่อการเลี้ยง
โปรโตคอร์มเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum Rchb.f.) โดยเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มที่ได้
จากการเพาะเมล็ด ในอาหาร MS ที่เติม NAA; 0.0, 1.0, 2.5 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA;
0.0, 1.0, 2.5 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า อาหารที่ไม่มีการเติม BA แต่มีการเติม NAA ที่ระดับ
ความเข้มข้น 1.0, 2.5 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้ขนาดโปรโตคอร์ม น้าหนักสดและ
น้าหนักแห้งของโปรโตคอร์มดีกว่าอาหารเติมเฉพาะ BA และอาหารที่มีการเติม BA ร่วมกับ NAA โดย
อาหารที่เติม NAA 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว สามารถชักนาให้โปรโตคอร์มมีขนาด และ
น้าหนักสดดีที่สุด โดยมีขนาดโปรโตคอร์ม 23.43 มม. และน้าหนักสด 6.68 กรัม และในอาหารที่มีการ
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เติมอาหารที่เติม NAA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว สามารถชักนาให้โปรโตคอร์มมีน้าหนัก
แห้งมากที่สุด คือ 0.2347 กรัม
อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองในครั้งนี้แม้ว่าอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต
BA ร่วมกับ NAA ไม่สามารถหรือส่งเสริมชักนาทาให้ เกิดรากได้แต่พืชก็สามารถเจริญเติ บโตในส่วน
จานวนต้นต่อขวดความสูงของต้นและเส้นผ่านศูนย์กลางกอของแต่ละสูตรอาหารได้ ดีและสูตรที่เติม
อาหารเสริมสามารถชักนาให้เกิดรากได้แต่จานวนรากและความยาวรากยังไม่ดีเนื่องจาก BA เป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มไชโตไคนิน มีหน้าที่ส่งเสริมการแบ่งเซลล์และกระตุ้นการขยายตัว
ของเซลล์รวมทั้งส่งเสริมการสร้างยอดใหม่ ซึ่งการเพิ่มอัตราความเข้มข้นฮอร์โมนไชโตไคนิน ส่งผลทา
ให้เกิดการกระตุ้นการสร้างหน่อใหม่ แต่การพัฒนาของรากไม่ดีอาจเป็นเพราะตาข้างมีการนาอาหาร
จากส่วนต่าง ๆ ของพืชมาใช้เพื่อกระตุ้นการพัฒนาให้เกิดเป็นหน่อใหม่ ดังนั้นการศึกษาอิทธิพลของ
สารควบคุมการเจริญเติบโต BA ร่วมกับ NAA ต่อการเจริญเติบโตกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวควรเลือกใช้
สารควบคุมการเจริญ เติบ โตและอัตราความเข้มข้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืช ที่นามาเลี้ยง
อวัยวะพืช ชิ้นส่วนพืช และความเข้มข้นที่ใช้ การตอบสนองของพืชก็จะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจากการทดลองในครั้งนี้ พบว่ากลุ่มต้นอ่อนการพัฒนาของรากยังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเพาะเลี้ยงบน
สูตรอาหาร ½MS ที่เติมอาหารเสริม แต่จานวนต้นอ่อนที่ได้นั้น พบว่าต้นอ่อนมีจานวนมากซึ่งเรา
สามารถชักนาต้นอ่อนให้เกิดรากได้ในภายหลั ง โดยใช้ฮอร์โมนพืชชนิดอื่น ๆ ในการชักนาให้เกิดราก
และสามารถนาไปใช้สาหรับในการขยายพันธุ์ต่อไป
5.1.2 การศึกษาอิทธิพลระดับน้้าตาลซูโครส ความเข้มข้นต่าง ๆ และอาหารเสริม ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
น้าตาล (sugar) เป็นส่วนประกอบที่สาคัญชนิดหนึ่ งในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพราะใน
สภาพปลอดเชื้อภายในขวดเพาะเลี้ยงจะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากัด และการเจริญเติบโตของ
ต้น อ่อนกล้ วยไม้ จึ งจ าเป็ น ต้องใช้ น้ าตาลเป็น แหล่ งคาร์บ อน (Pierik, 1987) ซึ่งระดับ ความเข้มข้ น
น้าตาลส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หลายชนิด เช่น กล้วยไม้สิงโตฟันจักร (Samala et al.,
2015) กล้วยไม้เอื้องนางชี (Senavongse et al., 2014) ซึ่งจากการทดลองในกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
ครั้งนี้ พบว่าเมื่อนากลุ่มต้นอ่อนขนาดความสูง 0.5 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร ½MS ที่เติม
น้าตาลความเข้มข้นต่างๆ คือ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อลิตร ที่มีและไม่มีอาหารเสริม พบว่า
จานวนเส้นผ่านศูนย์กลางกอ ความสูงของต้น จานวนต้นต่อขวด จานวนรากต่อขวด และความยาวราก
แต่ละสูตรอาหารมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยอาหารสูตร ½MS ที่เติมน้าตาล
ซูโครส 20 กรัมต่อลิตร ส่งเสริ มให้มีจานวนเส้นผ่านศูนย์กลางกอสูงสุด 1.80 เซนติเมตร ความสูงต้น
เฉลี่ยสูงสุด 1.05 เซนติเมตร และจานวนต้นต่อขวด เฉลี่ยสูงสุด 12.50 เซนติเมตร โดยอาหารสูตร
½MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 40 กรัมต่ อลิ ตร สามารถชักน าให้ เกิด จานวนรากต่ อขวดได้ดีที่ สุ ด คื อ
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6.00 เซนติเมตร และอาหารสูตร ½MS ที่เติมน้าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร ส่งผลชักนาให้มีความยาว
รากสูงสุด 2.00 เซนติเมตร
ส่วนสู ตรอาหาร ½MS ที่มีการเติมอาหารเสริมชนิดต่าง ๆ ที่เติม น้าตาลซูโครส ความ
เข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อลิตร พบว่าจานวนเส้นผ่านศูนย์กลางกอ ความสูงของต้น
จานวนต้นต่อขวด จานวนรากต่อขวด และความยาวราก แต่ละสูตรอาหารมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) โดยทุกสูตรอาหาร ½MS ที่เติมอาหารเสริมร่วมกับน้าตาลซูโครส ชักนาให้เส้น
ผ่านศูน ย์ กลางกอ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) คือ 0.96 เซนติ เมตร
ในขณะที่อาหารสูตร ½MS ที่เติมอาหารเสริมที่มีน้าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร พบว่าสามารถชักนา
ให้มีความสูงต้นสูงที่สุด คือ 0.98 เซนติเมตร และจานวนต้นต่อขวดสูงสุด คือ 6.00 เซนติเมตร ส่วน
อาหารสูตร ½ MS ที่เติมอาหารเสริมร่วมกับน้าตาลซูโครส 50 กรัมต่อลิตร ส่ง เสริมให้มีจานวนราก
ต่อขวดสูงที่สุด คือ 10.60 จากการรายงานของ ธนชัย จารุจิต (2555) ได้ศึกษาอิทธิพลระดับน้าตาล
ซูโครสต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ความเข้มข้น 0, 10, 20 และ 30 กรัมต่อ
ลิตร ซึ่งอาหารทุกสูตรเติมน้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร กล้วยหอมสับ 50 กรัมต่อลิตร และมัน
ฝรั่ งสั บ 50 กรัม ต่ อลิ ตร และเติ ม NAA ความเข้ มข้ น 0.5 มิล ลิ กรัม ต่อ ลิ ต ร และ BA ความเข้ม ข้ น
2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติมน้าตาลซูโครส ความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร สามารถ
ชั ก น้ าให้ ต้ น อ่ อ นเจริ ญ เติ บ โตดี ที่ สุ ด โดยมี ค วามสู งของยอดเฉลี่ ย 3.86 เซนติ เมตร น้ าหนั ก สด
0.78 กรัมต่อต้น จานวนราก 15.76 รากต่อต้น และความยาวราก 3.32 เซนติเมตร
จากผลการทดลองในครั้งนี้ พบว่าอาหารสูตรที่ไม่เติมน้าตาลรวมทั้งสูตรอาหารที่มีและไม่
มีอาหารเสริมต้นอ่อนมีอัตราการเจริญเติบโตต่ากว่าสูตรอาหารที่มีการเติมน้าตาลแต่ต้นอ่อนก็สามารถ
เจริญเติบโตได้ อาจเกิดจากอัตราการเจริญเติบโตของพืชจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของน้าตาลที่เพิ่มขึ้น
และการเติมอาหารเสริ มร่วมกับ น้ าตาลซูโครสมีส ารอาหารมากเกินไปส่งผลให้ พืช มีการชะงักการ
เจริญเติบโต
5.1.3 การศึกษาอิทธิพลสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้อง
ช้างน้าว
การเพาะเลี้ยงข้อได้ แบ่งข้อออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโคน (B: Basal node) ส่วนกลาง
(M: Middle node) และส่ ว นปลาย (T: Terminal node) แต่ ล ะส่ ว นให้ มี ข นาดความยาวข้ อ
0.5 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร ½MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น
2.5, 5 และ10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 10 เดือน พบว่าจานวนต้น ความสูงต้น จานวนราก ความ
ยาวราก และจ านวนใบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยอาหารสูตร ½MS ที่เติม BA
5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนาให้มีจานวนต้นและความสูงต้นส่วนโคนหน่อดีที่สุด คือ 3.00 ต้นต่อขวด และ
1.66 เซนติเมตร ส่วนอาหารสูตร ½MS ที่เติม BA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้มีจานวนรากส่วน
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โคนหน่อดีที่สุด คือ 6.33 เซนติเมตร และอาหารสูตร ½MS ที่เติม BA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนาให้
มีความยาวรากส่วนโคนหน่อและปลายหน่อดี ที่สุด คือ 4.46 เซนติเมตร นอกจากนี้ อาหารสูตร ½MS
ที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีจานวนใบส่วนโคนหน่อ ดีที่สุด คือ 3.66 ใบต่อขวด
เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี Two-way ANOVA เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ชิ้นส่วนของกล้วยไม้กับสูตรอาหารที่เติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่าชิ้นส่วนของกล้วยไม้และความ
เข้มข้นของสูตรอาหารไม่มีอิทธิพลต่อจานวนต้น ความสูงของต้น จานวนราก ความยาวราก และจาก
การทดลองนาข้อมาเพาะเลี้ยงในครั้งนี้ พบว่าอัตราการงอกและเจริญเติบโตดี ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก
ข้อของแต่ละส่วนมีความแข็งแรงจึงทาให้มีการตอบสนองต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตได้ดีและเป็น
ส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม ผลการทดลอง พบว่าจานวนหน่อใหม่ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงข้อในสูตรอาหาร ½MS ที่เติม BA 2.5, 5 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ยังได้จานวนน้อย ดังนั้น
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงข้อให้ได้จานวนต้นมาก ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการ
ปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร รวมทั้งการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดอื่น
5.2 สรุปผลการศึกษา
5.2.1 ผลการศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA, NAA และอาหารเสริมต่อ
การเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
สู ต รอาหาร ½MS ที่ เติ ม สารควบคุ ม การเจริญ เติ บ โต BA ความเข้ ม ข้ น 0, 1, 2 และ
4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีและไม่มีอาหารเสริม
ทุกสูตรอาหารเติมน้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อ ลิตร พบว่าจานวนต้นต่อขวด ความสูงของต้น และเส้น
ผ่านศูน ย์ กลางกอ ของแต่ล ะสู ตรอาหารมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคั ญ (p<0.05) โดยพบว่า
อาหารสู ต ร ½MS ที่ ไม่ เติ ม อาหารเสริ ม มี BA 2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ส่ ง เสริ ม ให้ มี จ านวนต้ น สู ง สุ ด
70.33 ต้นต่อขวด อาหารที่เติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิต ร ส่งผลให้ มี
ความสู งของต้ น สู ง สุ ด 2.25 เซนติ เมตร และอาหารที่ เติ ม BA 2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ร่ ว มกั บ NAA
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกอใหญ่ที่สุดคือ 1.80 เซนติเมตร อย่างไรก็
ตาม อาหารทุกสูตรที่ไม่เติมอาหารเสริมไม่สารมารถชักนาให้เกิดรากได้
ส่วนสูตรอาหาร ½MS ที่มีการเติมอาหารเสริม พบว่าอาหารที่เติม NAA 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรเพียงชนิดเดียว ส่งเสริมให้มีจานวนต้นสูงสุดคือ 12.25 ต้นต่อขวด อาหารที่เติม BA 4 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีความสูงต้นสูงที่สุด 1.63 เซนติเมตร มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางกอใหญ่ที่สุดเฉลี่ย 1.81 เซนติเมตร มีจานวนรากสูงสุด คือ 9.25 รากต่อขวด และมี
ความยาวรากสูงสุด 2.10 เซนติเมตร
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5.2.2 ผลการศึกษาอิทธิพลระดับน้้าตาลซูโครสความเข้มข้นต่าง ๆ และอาหารเสริมต่อการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
สูตรอาหาร ½MS ที่เติมน้าตาลความเข้มข้นต่างๆ คือ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัม
ต่อลิตรที่มีและไม่มีอาหารเสริม พบว่ามีจานวนเส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูงของต้น จานวนต้นต่อขวด
จ านวนรากต่ อขวด และความยาวรากของแต่ล ะสู ตรอาหารมี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี นั ย ส าคั ญ
(p<0.05) โดยพบว่าอาหารสูตร ½MS ที่ไม่เติมอาหารเสริมที่มีน้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร ส่งเสริม
ให้มีจานวนต้นสูงสุด 1.80 ต้นต่อขวด ความสูงของต้นสูงสุด 1.05 เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของกอใหญ่ที่สุดคือ 12.50 เซนติเมตร อาหารสูตร ½MS ที่เติมน้าตาลซูโครส 40 กรัมต่อลิตร ส่งเสริม
ให้มีจานวนรากสูงสุด 6.00 รากต่อขวด และอาหารสูตร ½MS ที่เติมน้าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร
ส่งเสริมให้มีความยาวรากสูงสุด 2.00 เซนติเมตร
ส่วนสูตรอาหาร ½MS ที่มีการเติมอาหารเสริมที่มีน้าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตรส่งเสริม
ให้ มี จ านวนต้น สู งสุ ด 6.00 ต้น ต่ อขวด ความสู งของต้น สู งสุ ด 0.98 เซนติ เมตรและขนาดเส้ น ผ่ าน
ศูนย์กลางของกอใหญ่ที่สุดคือ 0.96 เซนติเมตร อาหารสูตร ½MS ที่เติมน้าตาลซูโครส 50 กรัมต่อลิตร
ส่ ง เสริ ม ให้ มี จ านวนรากสู ง สุ ด 10.60 รากต่ อ ขวด และส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามยาวรากสู ง สุ ด
0.65 เซนติเมตร
5.2.3 ผลการศึกษาอิทธิพลสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้
เอื้องช้างน้าว
การเพาะเลี้ยงข้อได้ แบ่งข้อออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโคน (B: Basal node) ส่วนกลาง
(M: Middle node) และส่วนปลาย (T: Terminal node) ของหน่อแต่ละส่วนให้มีขนาดความยาวข้อ
0.5 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร ½MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น
2.5, 5 และ10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 10 เดือน พบว่าจานวนต้น ความสูงต้น จานวนราก ความ
ยาวราก และจานวนใบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี
Two-way ANOVA เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนของกล้วยไม้กับสูตรอาหารที่เติม BA ความ
เข้มข้นต่าง ๆ พบว่าชิ้นส่วนของกล้วยไม้และความเข้มข้นของสูตรอาหารไม่มีอิทธิพลต่อจานวนต้น
ความสูงของต้น จานวนราก ความยาวราก และจานวนใบอย่างมีนัยสาคัญ (p>0.05)
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สารเคมีและการเตรียมสารเคมี
1.1 อุปกรณ์และสารเคมี
1.1.1 อุปกรณ์
1.1.1.1 Lamminar air fiow (Faster S.R.L.,Bio 72, Ttaly)
1.1.1.2 Autoclave (ALP Co., L TD, Japan)
1.1.1.3 Hot air oven (Contherm Scientifit LTD, New Zealand)
1.1.1.4 pH meter (Metrohm, Swizerland)
1.1.1.5 Hot plate (HS115, HL Instrument, Thailand)
1.1.1.6 เครื่องชั่ง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Mettler AE 200, Diethelm & Co., LTD.,)
1.1.1.7 ตู้เย็น (Hitachi, Thailand)
1.1.2 สารเคมีและวิธีเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1.1.2.1 สำรเคมีที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1) Macro nutrient element
1.1) Ammonium nitrate (JT Baker, Inc., U.S.A.)
1.2) Calcium nitrate (Merck, Germany)
1.3) Potassium sulphate (Merck, Germany)
1.4) Magnesium sulphate (Fluka Chemika-Bio Chemika,
Swiszerland.)
2) micro nutrient element
2.1) Zinc sulphate (Fluka Chemika-Bio Chemika, Swiszerland.)
2.2) Curic sulphate (Merck, Germany)
2.3) Calcium chloride (Merck, Germany)
2.4) Potassium dihydrogen ortho- phosphate (BDH, England)
2.5) Boric acid (BDH, England)
2.6) Sodium molybdate (Fluka Chemika-Bio Chemika,
Swiszerland.)
2.7) Ferrous sulphate (JT Baker, Inc., U.S.A.)
2.8) Sodium EDTA (Fluka Chemika-Bio Chemika, Swiszerland.)
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3) Vitamins and amino acids
3.1) Thiamine HCI (Vitamin B1) (Sigma Chemicals Co., U.S.A.)
3.2) Nicotinic acid (Sigma Chemicals Co., U.S.A.)
3.3) Pyridoxine HCI (Vitamin B6) (Sigma Chemicals Co., U.S.A)
3.4) Glycine (Sigma Chemicals Co., U.S.A)
3.5) Myo- inositol (Sigma Chemicals Co., U.S.A)
4) napthaleneacetic acid (NAA) (Sigma Chemicals Co., U.S.A)
5) benzyladenine (BA) (Sigma Chemicals Co., U.S.A)
6) 70% ethyl alcohol
7) 90% ethyl alcohol
1.2 การเตรียมสารเคมี
1.2.1 กำรเตรียมสำรเคมีที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1.2.1.1 สำรเคมีที่ใช้ในกำรเตรียมอำหำรตำมสูตร Murashige and Skoog (1962)
ตารางที่ ข.1 สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมอาหารตามสูตร Murashige and Skoog
สารเคมี

สูตรเคมี

Ammonium nitrate
Potassium nitrate
Calcium chloride
Magnesium sulfate
Potassium dihydrogen phosphate
Boric acid
Manganese sulfate
Zinc sulphate
Potassium iodine
Sodium molybdate
Copper sulfate

NH4NO3
KNO3
CaCl2 2H2O
MgSO4.7H2O
KH2PO4
H3BO3
MnSO4.4H2O
ZnSO4.7H2O
KI
Na2.MoO4.2H2O
CuSO4.5H2O

ปริมาณที่ใช้
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
1,650
19,000
440
370
170
6.2
6.9
6.14
0.83
0.25
0.025
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ตารางที่ ข.1 สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมอาหารตามสูตร Murashige and Skoog (ต่อ)
สารเคมี
Cobolt chloride
Sodium - EDTA
Ferrous sulfate
Glycine
Nicotinic acid
Pyridoxine-HCl
Thiamine-HCl
Myo-inocitol
Sucros
pH 5.6

สูตรเคมี
CoCl2.6H2O
Na-EDTA
FeSO4.7H2O

ปริมาณที่ใช้ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
0.025
37.25
27.85
2.0
0.5
0.5
0.1
100
20,000

1.2.1.2 กำรแบ่งกลุ่มสำรเคมีและกำรเตรียมสำรละลำยเข้มข้นของสูตรอำหำร MS
สำมำรถแบ่งเป็น 6 stock ดังนี้
ตารางที่ ข.2 การแบ่งกลุ่มสารเคมีและการเตรียมสารละลายเข้มข้นของสูตรอาหาร MS
stock
1

สารเคมี

ปริมาณ ปริมาตรที่
(กรัม) เตรียม (ลิตร)
Ammonium
82.5
1
nitrate
95
Potassium nitrate 18.5
Magnesium
sulfate
8.5
Potassium
dihydrogen
phosphate

ความเข้มข้น
(เท่า)
50

ปริมาณที่ใช้
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
20
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ตารางที่ ข.2 การแบ่งกลุ่มสารเคมีและการเตรียมสารละลายเข้มข้นของสูตรอาหาร MS (ต่อ)
stock
2
3

4

5
6

สารเคมี

ปริมาณ ปริมาตรที่
(กรัม) เตรียม (ลิตร)
Calcium chloride
44
1
Boric acid
6.2
Potassium iodine 0.83
Sodium
molybdate
0.25
Cobolt chloride 0.025
Manganese
0.69
sulfate
0.614
Zinc sulphate
0.0025
poper sulfate
Sodium - EDTA
3.725
Ferrous sulfate
2.785
inoisal
50
Glycine
2.0
Nicotinic acid
0.5
Pyridoxine-HCl
0.5
Thiamine-HCl
0.1

ความเข้มข้น
(เท่า)
100

ปริมาณที่ใช้
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
10

1

1,000

1

1

100

10

1

100

10

1

100

10

1.2.1.3 กำรเตรียมอำหำรสูตร ½MS
1) Stock solution ต่ำง ๆ มำรวมกันตำมปริมำตรในตำรำง เพื่อเตรียมอำหำร
1 ลิตร โดยเท Stock solution ที่เตรียมไว้ ลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำกลั่น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
2) เติมน้ำตำลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร คนให้ละลำย แล้วเติมฮอร์โมนในปริมำตร
ตำมที่กำหนดไว้ในแต่ละสูตรอำหำรและปรับปริมำตรให้ครบ 1 ลิตร หรือ 1,000 มิลลิกรัม
3) นำมำวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ให้ได้ pH 5.6 โดยใช้ NaOH 1 N และ HCl
1N
4) เติ ม วุ้ น 8.5 กรั ม ต่ อ อำหำร1 ลิ ต ร หลอมวุ้ น ให้ ล ะลำยโดยใช้ เ ตำ
แม่เหล็กไฟฟ้ำและเติมผงถ่ำนกัมมันต์ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
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5) นำอำหำรมำแบ่งใส่ขวดเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เหมำะสมตำมนขนำดขวดและ
ปิดฝำขวดให้สนิท
6) น ำขวดอำหำรไปนึ่ ง ฆ่ ำ เชื้ อ โดยใช้ ห ม้ อ นึ่ ง ควำมดั น ไอน้ ำ (Autoclave)
อุณหภูมิ 121 องศำสำเซลเซียส นำน 15-20 นำที
1.3 การเตรียมฮอร์โมน
1.3.1 ฮอร์โมนกลุ่มออกซิน (Auxin) ได้แก่ Naphtaleneacetic (NAA)
1.3.2 ฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนิน (Cytokinin) ได้แก่ Benzyladenine (BA)
เตรียมฮอร์โมนควำมเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมำตร 25 มิลลิลิตร กำรเตรียมฮอร์โมน
แต่ละชนิดเตรียมแยกขวดกัน โดยชั่งฮอร์โมนแต่ละชนิดมำ 25 มิลลิลิตร ละลำยในตัวทำละลำยที่
เหมำะสมโดยจะค่อย ๆ เติมตัวทำละลำยจนฮอร์โมนละลำยหมด จำกนั้นปรับปริมำตรด้วยน้ำกลั่นให้
ครบ 25 มิล ลิ ลิ ตร น ำไปบรรจุ ในขวดสีชำ หลั งจำกนั้นนำไปเก็บรักษำในตู้ เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศำ
เซลเซียส
1.3.3 ตัวทำละลำยที่เหมำะสมในกำรเตรียมฮอร์โมน
ตารางที่ ข.3 ตัวทาละลายของฮอร์โมน
ฮอร์โมน
NAA
2,4-D
BA
Kinetin
TDZ

ตัวทาละลาย
1N NaOH
50% EtOH หรือ 1N NaOH
1N NaOH
1N NaOH
1N NaOH หรือ1N KOH
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1.4 การเตรียมสารอินทรีย์
1.4.1 กล้วยหอม
น ำกล้ ว ยหอมที่สุ กห่ ำม มำปอกเปลื อกและหั่ นเนื้อกล้ ว ยให้ ล ะเอียด นำมำชั่งน้ำหนัก
ปริมำณ 50 กรัม เทลงบนอำหำรสูตร ½MS และคนกล้วยหอมให้กระจำยทั่วอำหำร
1.3.2 มันฝรั่ง
นำมันฝรั่งสดมำล้ำงให้สะอำดและปอกเปือก นำมำสับเป็นให้ละเอียด นำมำชั่งน้ำหนัก
ปริมำณ 50 กรัม เทลงบนอำหำรสูตร ½MS และคนให้กระจำยทั่วอำหำร
1.3.3 มะพร้ำวน้ำหอม
นำมะพร้ำวมำผ่ำออก กรองเอำน้ำมะพร้ำว ปริมำณ 150 มิลลิลิตร เติมลงในอำหำรสูตร
½MSและคนให้กระจำยทั่วอำหำร
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การคานวณค่าทางสถิติ
ตารางที่ ค.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวดในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตรในอาหารสู ตร
½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
11
13710.696
1246.427
33.908
51
1874.732
36.759
62
15585.429

Pr>F
0.000

C.V. (%) 28.32
ตารางที่ ค.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงของต้น ในการศึกษาอิทธิ พลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารสูตร
½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 13.33

DF sum of Squares Mean Square F Value
11
2.169
0.197
7.471
93
2.454
0.026
104
4.623

Pr>F
0 .000
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ตารางที่ ค.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเส้นผ่านศูนย์กลางของกอในการศึกษาอิทธิพลของ
สารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตรในอาหารสูตร
½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
11
5.962
0.542
14.671
88
3.251
0.037
99
9.212

Pr>F
0.000

C.V. (%) 12.80
ตารางที่ ค.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวดในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริม
บนอาหารสูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 48.37

DF sum of Squares Mean Square F Value
11
10369.931
942.721
36.071
41
1071.540
26.135
52
11441.472

Pr>F
0.000
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ตารางที่ ค.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของต้นในการศึกษาอิทธิพลของสารควบคุม
การเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ
NAA ระดั บความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรั มต่อลิตร ที่เ ติมอาหารเสริ มบน
อาหารสูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation DF sum of Squares Mean Square F Value
Model
11
12.459
1.133
5.386
Error
99
20.820
0.210
Corrected Total
110
33.279

Pr>F
0.000

C.V. (%) 67.47
ตารางที่ ค.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเส้นผ่านศูนย์กลางกอในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริม
บนอาหารสูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 41.52

DF sum of Squares Mean Square F Value
11
11.200
1.018
7.837
97
12.602
0.130
108
23.802

Pr>F
0.000
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ตารางที่ ค.7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนรากต่อขวด ในการศึกษาอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริม
บนอาหารสูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
11
179.377
16.307
6.418
79
200.733
2.541
90
380.110

Pr>F
0.000

C.V. (%) 64.21
ตารางที่ ค.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวของรากในการศึกษาอิทธิพลของสารควบคุม
การเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ
NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติมอาหารเสริ มบน
อาหารสูตร ½MS เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation DF sum of Squares Mean Square F Value
Model
11
21.718
1.974
8.108
Error
98
23.864
0.244
Corrected Total
109
45.582

Pr>F
0.000

C.V. (%) 53.41
ตารางที่ ค.9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเส้นผ่านศูนย์กลางกอในการศึกษาอิทธิพลของ
นาตาลซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตรบน
อาหารสูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 29.72

DF sum of Squares Mean Square F Value
5
4.937
0.987
6.399
44
6.789
0.154
49
11.725

Pr>F
0.000
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ตารางที่ ค.10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของต้นในการศึกษาอิทธิพลของน าตาล
ซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตรบนอาหาร
สูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
5
2.189
0.438
1.611
44
11.956
0.272
49
14.145

Pr>F
0.177

C.V. (%) 48.53
ตารางที่ ค.11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจานวนต้นต่อขวดในการศึกษาอิทธิพลของนาตาล
ซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตรบนอาหาร
สูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
5
203.405
40.681
48.448
15
12.595
0.840
20
216.000

Pr>F
0.000

C.V. (%) 54.01
ตารางที่ ค.12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนรากต่อขวดในการศึกษาอิทธิพ ลของ
นาตาลซูโครสระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตรบน
อาหารสูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 47.03

DF sum of Squares Mean Square F Value
4
23.955
5.989
2.057
17
49.500
2.912
21
73.455

Pr>F
0.132
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ตารางที่ ค.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวรากในการศึกษาอิทธิพลของนาตาล
ซูโครสระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตรบนอาหาร
สูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
4
3.480
0.870
15.048
19
1.098
0.58
23
4.578

Pr>F
0.000

C.V. (%) 36.00
ตารางที่ ค.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเส้นผ่านศูนย์กลางกอ ในการศึกษาอิทธิพลของ
นาตาลซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่
เติมอาหารเสริมบนอาหารสูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
4
0.504
0.101
1.638
33
2.032
0.062
38
2.536

Pr>F
0.177

C.V. (%) 29.22
ตารางที่ ค.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงต้นในการศึกษาอิทธิ พลของน าตาล
ซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติม
อาหารเสริมบนอาหารสูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 60.19

DF sum of Squares Mean Square F Value
5
1.752
0.350
2.913
32
3.850
0.120
37
5.602

Pr>F
0.028
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ตารางที่ ค.16 การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวดในการศึกษาอิทธิ พลของ
นาตาลซูโครส ระดับความเข้มข้น 0 10 20 30 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
ที่เติมอาหารเสริมบนอาหารสูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
5
60.885
12.177
6.870
26
46.083
1.772
31
106.969

Pr>F
0.000

C.V. (%) 36.63
ตารางที่ ค.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนรากต่อขวดในการศึกษาอิทธิพ ลของ
นาตาลซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่
เติมอาหารเสริมบนอาหารสูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
5
114.971
22.994
2.25
29
299.714
10.335
34
414.686

Pr>F
0.079

C.V. (%) 53.77
ตารางที่ ค.18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวรากในการศึกษาอิทธิพลของนาตาล
ซูโครส ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เติม
อาหารเสริมบนอาหารสูตร ½MS เพาะเลียงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 41.11

DF sum of Squares Mean Square F Value
5
0.225
0.045
0.755
29
1.730
0.060
34
1.955

Pr>F
0.589
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ตารางที่ ค.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนต้นต่อขวดส่วนโคนหน่อ (B) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรบนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลียงข้อกล้วยไม้เอืองช้างน้าวเป็นเวลา 12
สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
0.133
0.667
0.318
7
1.467
0.210
9
1.600

Pr>F
0.737

C.V. (%) 35.25
ตารางที่ ค.20 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของจ านวนต้ น ต่ อ ขวดส่ ว นกลางหน่อ (M) ใน
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต BA ระดั บ ความเข้ ม ข้ น
5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร บนอาหารสู ต ร ½MS ต่ อ การเพาะเลี ยงข้ อ กล้ ว ยไม้ เ อื อง
ช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation DF sum of Squares Mean Square F Value
Model
2
0.808
0.404
2.692
Error
10
1.500
0.150
Corrected Total 12
2.308
C.V. (%) 94.30

Pr>F
0.116
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ตารางที่ ค.21 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของจ านวนต้ น ต่ อ ขวดส่ ว นปลายหน่อ (T) ใน
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต BA ระดั บ ความเข้ ม ข้ น
10 มิลลิกรั มต่ อลิตร บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลียงข้อกล้วยไม้เ อื อง
ช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
0.233
0.117
0.437
7
1.867
0.267
9
2.100

Pr>F
0.662

C.V. (%) 87.50
ตารางที่ ค.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงส่วนโคนหน่อ (B) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร บน
อาหารสู ต ร ½MS ต่ อ การเพาะเลี ยงข้ อ กล้ ว ยไม้ เ อื องช้ า งน้ า ว เป็ น เวลา
12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 62.73

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
0.740
0.370
2.333
7
1.101
0.157
9
1.841

Pr>F
0.165
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ตารางที่ ค.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงส่วนกลางหน่อ (M) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร บน
อาหารสู ต ร ½MS ต่ อ การเพาะเลี ยงข้ อ กล้ ว ยไม้ เ อื องช้ า งน้ า ว เป็ น เวลา
12 สัปดาห์
Source of variation DF sum of Squares Mean Square F Value
Model
2
4.216
2.108
16.071
Error
10
1.312
0.131
Corrected Total
12
5.528

Pr>F
0.001

C.V. (%) 110.22
ตารางที่ ค.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงส่วนปลายหน่อ (T) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร บน
อาหารสู ต ร ½MS ต่ อ การเพาะเลี ยงข้ อ กล้ ว ยไม้ เ อื องช้ า งน้ า ว เป็ น เวลา
12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 124.10

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
0.409
0.205
0.781
7
1.832
0.262
9
2.241

Pr>F
0.494
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ตารางที่ ค.25 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของจ านวนรากต่ อ ขวดส่ ว นโคนหน่ อ (B) ใน
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต BA ระดั บ ความเข้ ม ข้ น
2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลียงข้อกล้วยไม้เ อื อง
ช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
2130.533
1065.267
1.221
7
6108.367
872.624
9
8238.900

Pr>F
0.351

C.V. (%) 42.07
ตารางที่ ค.26 การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนของจานวนรากต่อขวดส่ วนกลางหน่อ (M) ใน
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต BA ระดั บ ความเข้ ม ข้ น
5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร บนอาหารสู ต ร ½MS ต่ อ การเพาะเลี ยงข้ อ กล้ ว ยไม้ เ อื อง
ช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 112.56

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
88.595
44.298
44.979
11
10.833
0.985
13
99.429

Pr>F
0.000
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ตารางที่ ค.27 การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนของจานวนรากต่ อขวดส่ วนปลายหน่อ (T) ใน
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต BA ระดั บ ความเข้ ม ข้ น
10 มิลลิกรั มต่ อลิตร บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลียงข้อกล้วยไม้เ อือง
ช้างน้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
48.700
24.350
3.708
7
37.300
5.329
9
86.000

Pr>F
0.054

C.V. (%) 50.40
ตารางที่ ค.28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวรากส่วนโคนหน่อ (B) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลียงข้อกล้วยไม้เอืองช้างน้าว เป็นเวลา
12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 73.04

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
1.976
0.988
1.981
6
2.993
0.499
8
4.968

Pr>F
0.219
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ตารางที่ ค.29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวรากส่วนกลางหน่อ (M) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลียงข้อกล้วยไม้เอืองช้างน้าว เป็นเวลา
12 สัปดาห์
Source of variation DF sum of Squares Mean Square F Value
Model
2
0.584
0.292
0.715
Error
10
4.085
0.408
Corrected Total
12
4.669

Pr>F
0.513

C.V. (%) 145.80
ตารางที่ ค.30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวรากส่วนปลายหน่อ (T) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลียงข้อกล้วยไม้เอืองช้างน้าว เป็นเวลา
12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 163.63

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
0.800
0.400
0.468
7
5.984
0.855
9
6.784

Pr>F
0.644
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ตารางที่ ค.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนใบส่วนโคนหน่อ (B) ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร บน
อาหารสู ต ร ½MS ต่ อ การเพาะเลี ยงข้ อ กล้ ว ยไม้ เ อื องช้ า งน้ า ว เป็ น เวลา
12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
5.733
2.867
3.152
7
6.367
0.910
9
12.100

Pr>F
0.106

C.V. (%) 43.10
ตารางที่ ค.32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของจานวนใบส่วนกลางหน่อ (M) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลียงข้อกล้วยไม้เอืองช้างน้าว เป็นเวลา
12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 116.71

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
18.750
9.375
4.644
9
18.167
2.019
11
36.917

Pr>F
0.041
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ตารางที่ ค.33 การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนของจานวนใบส่วนปลายหน่อ (T) ในการศึกษา
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร บนอาหารสูตร ½MS ต่อการเพาะเลียงข้อกล้วยไม้เอืองช้างน้าว เป็นเวลา
12 สัปดาห์
Source of variation
Model
Error
Corrected Total
C.V. (%) 113.42

DF sum of Squares Mean Square F Value
2
4.633
2.317
2.172
7
7.467
1.067
9
12.100

Pr>F
0.185
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ภาคผนวก ง
การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต
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ภาพที่ ง.1 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA (B คือ Basal node, M คือ Middle
node, T คื อ Terminal node) บนสู ต รอาหาร ½MS ความเข้ ม ข้ น 2.5, 5 และ
10 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อการเพาะเลี้ยงข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว เป็นเวลา 10 เดือน
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
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