
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปี 2557 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 

2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลอื่นๆที่มีศักยภาพ 

กิจกรรม  การเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้ 

กิจกรรมย่อย  การเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรและสกุลว่านอึ่ง 

3. ชื่อการทดลอง  ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมสกุลลิ้นมังกรและสกุลว่านอึ่งโดยการเพาะ

เมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ  

ชื่อการทดลอง  Studied on Aseptic Hybrid Seed Propagation of  Habenaria sp. and 

Eulophia sp.  

4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง นางกัลยา  เกาะกากลาง   สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

ผู้ร่วมงาน  นายอนันต์  สุนทรเกษมสุข  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

นายสุเมธ  อ่องเภา           สงักัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

นายอดุลย์  ขัดสีใส           สงักัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

5. บทคัดย่อ 

การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินโดยวิธีการเพาะเมล็ดและการ

เพาะเลี้ยงต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ  แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมสกุลล้ินมังกรโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ  

สูตรอาหารที่เหมาะสมในการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสมลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila 

Hance.)  หลังจากเพาะเมล็ดบนอาหารแข็งสูตร VW ดัดแปลง เป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่าอาหารแข็งสูตร VW 

ดัดแปลง ที่มีการเติมน้ ามะพร้าวปริมาณ 50 - 150 มิลลิลิตร/ลิตร ร่วมกับการเติม peptone 1 กรัม/ลิตร ให้ผลดี 

คือเมล็ดมีการงอก สามารถเจริญไปเป็นโปรโตคอร์มและพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนได้  เมื่อน าโปรโตคอร์มที่ได้จากการ

เพาะเมล็ด เลี้ยงในอาหารที่มีการชักน าให้โปรโตคอร์มเจริญเป็นต้นอ่อนของกล้วยไม้ลิ้นมังกร เป็นระยะเวลา 4 

เดือน พบว่า อาหารสูตรที่ 4 คือ อาหารสูตร VW ที่มีการเติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/

ลิตร น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม/ลิตร กล้วยหอม 20 กรัม/ลิตร ร่วมกับการใส่ผงถ่าน 2 กรัม/ลิตร และผงวุ้น 6 

กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7 ให้จ านวนหัวและจ านวนใบเฉลี่ยมากที่สุด โดยให้จ านวนหัวเฉลี่ย 11 หัว และจ านวนใบ

เฉลี่ย 12 ใบ 



2. ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมสกุลว่านอ่ึงโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 

สูตรอาหารที่เหมาะสมในการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้หมูกลิ้ง (Eulophia  andamanensis)   ว่านหัวครู 

(Eulophia spectabilis) และลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามชนิดของว่านหัวครูและหมูกลิ้ง  (interspecific 

hybridization between Eulophia  andamanensis  and Eulophia  spectabilis) หลังจากเพาะเมล็ดบน

อาหารแข็งสูตร VW ดัดแปลง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ดิน

ทั้ง 3 ชนิด คืออาหารสูตร VW (1949) ดัดแปลงร่วมกับน้ าตาล 20 กรัมต่อลิตร โดยน าไปเลี้ยงในสภาพได้รับแสง

ตลอดและเก็บในที่มืด สามารถกระตุ้นให้เมล็ดงอกและพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มได้   เมื่อน าโปโตคอร์มไปเลี้ยงใน

อาหารที่มีการชักน าให้โปรโตคอร์มเจริญเป็นต้นอ่อนเป็นระยะเวลา 4 เดือน ส าหรับกล้วยไม้หมูกลิ้ง พบว่า สูตร

อาหาร VW (1949) ดัดแปลง ที่มีการเติมน้ ามะพร้าว กล้วยหอม และผงถ่าน ท าให้มีการพัฒนาของโปรโตคอร์มไป

เป็นต้นอ่อนดีที่สุด  ส่วนกล้วยไม้ว่านหัวครูพบว่า สูตรอาหาร VW (1949) ดัดแปลง ที่มีการเติมน้ ามะพร้าว กล้วย

หอม และผงถ่าน ให้จ านวนยอดเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 9.74 ยอด และสูตรอาหารที่มีการเติมกล้วยหอมอย่างเดียว ให้

จ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 46.56 ราก  และกล้วยไม้ลูกผสมข้ามชนิดของว่านหัวครูผสมหมูกลิ้ง  พบว่า สูตร

อาหาร VW (1949) ดัดแปลง ที่มีการเติมน้ ามะพร้าว กล้วยหอม และ   ผงถ่าน ให้จ านวนยอดเฉลี่ยและจ านวน

รากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.5 ยอด และ 23 ยอด ตามล าดับ นั่นคือสูตรอาหารที่มีการเติมสารประกอบอินทรีย์ คือ 

น้ ามะพร้าว กล้วยหอม และผงถ่าน กระตุ้นให้มีการเจริญของโปรโตคอร์มซึ่งมีการพัฒนาเกิดเป็นยอดและรากได้

ดีกว่าสูตรอาหารที่ไม่ได้เติมสารประกอบอินทรีย์   และสามารถเลี้ยงต้นอ่อนให้เป็นต้นที่สมบรูณ์พร้อมออกปลูกได้

ภายในเวลา  4 เดือน 

Abstract 

A study of suitable medium for seed germination and seedling development of 

Terrestrial Orchids Habenaria sp. and Eulophia  sp. culture in vitro. The study divided into two 

parts 

Part 1 To study the hybrid orchid propagation of   Habenaria rhodocheila Hance. with in 

vitro seed germination for four month. It was found that the solid vw (1949) modified with 50 – 

150 ml/l young coconut water with the addition of 1 g/l peptone was highest seed germination 

to protocorms and development to seedling. After four months culture, the seeds were 

germinated the H. rhodocheila protocorms were transferred on seedling medium. The results 

showed that the modified solid vw (1949)  medium with 20 g/l sugar, 150 ml/l young coconut 



water, 100 g/l potato extract, 20 g/l banana, 2 g/l activated charcoal and 6 g/l agar was highest 

average number of tubers and leaves was 11 and 12 respectively   

Part 2 To study the orchid propagation of   Eulophia  andamanensis,  Eulophia 
spectabilis and  interspecific hybridization between Eulophia  andamanensis  and Eulophia  
spectabilis with in vitro seed germination for eight weeks.  It was found that the solid vw (1949)  
modified with 20 g/ l sugar incubated in light and without light condition stimulated seed 
germination and development to protocorm for terrestrial orchids three  species. After the 
seeds were germinated, all protocorms were transferred on seedling medium for four months. 
The results showed that the modified solid vw (1949)   medium with young coconut water, 
banana and activated charcoal suitable  for E.  andamanensis. While the modified solid vw 
(1949) medium with young coconut water, banana and activated charcoal was highest average 
of shoot was 9.74  ; only with banana was highest average number of root was 46.56  suitable  
for E.  spectabilis and the modified solid vw (1949) medium with young coconut water, banana 
and activated charcoal was highest average number of shoot and root was 3.5 and 23 
respectively  suitable  for  interspecific hybridization between E.  andamanensis  and E.  
spectabilis. Therefore the medium with the addition of organic compound was young coconut 
water, banana and activated charcoal stimulated those protocorms were developed as shoot 
and root better than no organic compound. The growth of seedling become to the plantlets 
and grown in nursery within 4 months. 

6. ค าน า 

  ปี 2549-2551 สถาบันวิจัยพืชสวนและศูนย์วิจัยเครือข่ายได้ท าการประเมินศักยภาพเบื้องต้นของ

กล้วยไม้ที่จะน ามาต่อยอดงานวิจัยในเชิงลึกเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้ประโยชน์ให้กว้างขวาง

ขึ้น ซึ่งสินค้ากล้วยไม้ชนิดใหม่ๆพร้อมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้

การส่งออกกล้วยไม้ของไทยบรรลุเป้าหมาย 10,000 ล้าน ตามยุทธศาสตร์กล้วยไม้แห่งชาติ 2551  จากรายงานการ

ส่งออกต้นกล้วยไม้ของด่านกักกันพืช กรมวิชาการเกษตรพบว่ามีการส่งออกต้นกล้วยไม้ดินจ านวนมาก สกุลที่

ส่งออกมากที่สุดคือ Habenaria (เช่น ลิ้นมังกร) ส่งออกในปี พ.ศ.2533 จ านวน 64,625 หัว ปี 2534 รวม 

134,400 หัว และอีก 66,604 หัวในปี 2535 รองลงมาคือสกุลคาลันเธ (Catanthe) ส่งออกในปี 2533-35 จ านวน 

38,992 หั ว , 30,366  หั ว  และ  17,255 หั ว  ต ามล าดั บ   สกุ ล อ่ืนๆ  นอกจากนี้ เช่ น เอ้ื องดิ น ใบห มาก 

(Spathoglottis) ว่านอ่ึง (Eulophia) เอ้ืองพร้าว (Phaius) รวมแล้วปีละหลายพันหัว กล้วยไม้เหล่านี้เกือบทั้งหมด

เก็บจากป่า (จิตราพรรณ,2558) กล้วยไม้ดินเป็นกล้วยไม้ป่าประเภทหนึ่งที่พบขึ้นบริเวณพ้ืนดิน  บางชนิดพบขึ้นอยู่

ใต้ร่มไม้  บางชนิดพบในทุ่งหญ้า ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง เขียว ม่วง ม่วงแดง บางชนิดมีสีน้ าตาล   ในฤดู



แล้งจะทิ้งใบเหลือหัวฝังอยู่ใต้ดิน เมื่อได้รับความชุ่มชื้น มีฝนตกลงมาจะผลิดอกหรือช่อดอกพร้อมใบ ปลูกเลี้ยงง่าย 

ต้นมีลักษณะที่จะใช้เป็นไม้กระถาง   

กล้วยไม้ดินลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila Hance)  เป็นกล้วยไม้ที่มีความสวยงามมากที่สุดชนิด
หนึ่ง  เนื่องจากต้นเล็ก  กะทัดรัด  มีดอกสวยงามแปลกตา  จึงมีผู้นิยมน ากล้วยไม้ดินชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ท าเป็นไม้กระถาง    กล้วยไม้ดินสกุลว่านอ่ึง (Eulophia  sp.) เป็นพืชในในตระกูล Orchidaceae  พบว่าพืชสกุล
นี้มีมากกว่า 300 ชนิด จัดเป็นกลุ่มกล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid) กระจายอยู่ทั่วไปในเขตร้อนของโลก พบ
ขึ้นอยู่ตามพ้ืนดินที่ปกคลุมด้วยอินทรียวัตถุ ส่วนมากเป็นพวกที่มีหัวอยู่ใต้ดินและมีการพักตัวตลอกฤดูแล้งโดย
เหลือเพียงหัวฝังอยู่ใต้ดิน เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนจะผลิใบ ช่อดอกและสร้างหัวใหม่ข้ึนมาพร้อมๆกัน เมื่อดอกโรยใบจะ
เหี่ยวแห้ง คงเหลือหัวฝังอยู่ในดินตลอกฤดูแล้ง (ครรชิต, 2541) กล้วยไม้ที่จัดอยู่ในสกุลว่านอึ่ง ได้แก่ กล้วยไม้ว่าน
อ่ึง (Eulophia macrobulbon) ว่านหัวครู (Eulophia spectabilis)  ช้างผสมโขลง (Eulophia graminea)  หมู
กลิ้ง (Eulophia andamanensis)  และอ่ึงนวล (Eulophia herbacea) ซึ่งเป็นพวกที่เจริญเติบโตบนดิน อาจมี
หัวอยู่ใต้ดินหรือมีล าลูกกล้วยอยู่เหนือดิน  และอาจมีใบหรือไม่มีใบในช่วงออกดอก ใบมีลักษณะบางและเหนียว 
ช่อดอกตั้งตรง ดอกมีขนาดปานกลางจนถึงใหญ่ มีการเจริญเติบโตเป็นวงจร และใน 1 วงจรการเจริญเติบโต
ครอบคลุมเวลา 1 ปี โดยมีการเจริญเติบโตสลับกับการพักตัว จารุภัทร (2549) รายงานว่า กล้วยไม้ช้างผสมโขลง 
(Eulophia graminae Lindl.) เริ่มวงจรในเดือนมกราคม โดยมีการเจริญของช่อดอก และดอกทยอยบานจากโคน
ไปถึงปลายช่อจนบานหมดในเดือนมีนาคม ดอกติดฝักในสภาพธรรมชาติ ช่วงเดือนพฤษภาคมมีการเจริญของใบ 
ใบเริ่มเหี่ยวแห้งในเดือนตุลาคม และเข้าสู่ระยะพักตัวในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม จากลักษณะของดอกที่
สวยงามของดอกกล้วยไม้ดินจึงเป็นที่นิยมใช้ปลูกเป็นไม้กระถาง เพ่ือประดับในอาคารและภายนอกอาคารอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งเหมาะส าหรับการพัฒนาไปเป็นไม้กระถางเพ่ือจ าหน่ายต่อไปได้  ซึ่งทั้งหมดเป็นการเก็บหัวจากป่า  
ท าให้ปริมาณกล้วยไม้ดินในสภาพธรรมชาติ  ลดลงอย่างรวดเร็ว เดิมการขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินในสภาพธรรมชาติ
ท าได้โดยการใช้เมล็ดและการใช้หัว แต่การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพธรรมชาติท าได้ยาก เนื่องจากเมล็ดกล้วยไม้
มีขนาดเล็กมากคล้ายแป้งฝุ่น ภายในเมล็ดไม่มีอาหารสะสมช่วยในการงอก จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยเชื้อราพวก 
mycorrhiza ให้น้ าตาลและสารอินทรีย์ที่เป็นอาหารของเมล็ดกล้วยไม้ (ฉันทนา และคณะ, 2548)  จนกระทั่งในปี   
ค.ศ. 1946 Knudson ศึกษาการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ น้ าตาล และ
วุ้น โดยไม่ต้องอาศัยเชื้อรา วิธีการนี้ท าให้เมล็ดงอกได้สูงขึ้น แต่การงอกและการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้บนอาหาร
สังเคราะห์นั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการงอกและการเจริญพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ เช่น แสง แหล่งของ
ไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตจากพืชและผลไม้บางชนิด เช่น น้ ามะพร้าว มันฝรั่ง กล้วยหอม เห็ดหูหนู และมะเขือ
เทศ  (ครรชิต, 2541) ซึ่งปริมาณและชนิดของสารที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช  เนื้อเยื่อที่น ามาเลี้ยงและจุดประสงค์
ของการเลี้ยง  จึงมีนักวิทยาศาสตร์คิดสูตรอาหารต่างๆ  ให้เหมาะสมกับพืชที่ทดลอง  อาหารที่ใช้เพาะเมล็ดแบ่ง
ออกเป็น 2 สูตร  คือสูตรอาหารส าหรับเพาะฝักอ่อนซึ่งไม่จ าเป็นต้องให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากนัก  และสูตร
ส าหรับย้ายต้นกล้าซึ่งจะเพ่ิมปริมาณคาร์โบไฮเดรตส าหรับเร่งการเจริญเติบโต  และใส่ผงถ่านเพ่ือดูดสารที่รากต้น
กล้าปล่อยออกมา   

7. วิธีด าเนินการ 

7.1 ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ  



อุปกรณ์ 

1.ฝักลูกผสมกล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพู (Habenaria rhodocheila Hance. )  

2.อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

3.ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ยเคมีชนิดละลายช้าสูตร 14-14-14 

4.สารป้องกันก าจัดโรคพืชและแมลง 

5.วัสดุปลูก ได้แก่ โฟม พีทมอส หินกรวดเล็กๆ 

6.ตะกร้าพลาสติก และกระถางพลาสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ภาพที ่1  ดอกกล้วยไม้ดินสกุลลิ้นมังกร 

 

 

 

 

 

                                            ภาพที ่2  ฝักกล้วยไม้ดินสกุลลิ้นมังกร 



วิธีการ 

1.น าฝักกล้วยไม้ลูกผสมสกุลลิ้นมังกรพันธุ์สีชมพูอายุ 6 สัปดาห์หลังการผสม  มาเพาะเมล็ดใน 

อาหารสูตร VWดัดแปลง โดยมีปัจจัยร่วม 2 ชนิด คือ  ปัจจัยที่ 1 การใส่ peptone 2 ระดับคือ  0 และ 1 

มิลลิกรัม/ลิตร  ปัจจัยที่ 2   การใส่น้ ามะพร้าว  3 ระดับ คือ 50 100 และ  150 มิลลิลิตร/ลิตร  ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  สูตร VW เติม peptone 0 กรัม/ลิตร  และน้ ามะพร้าว   50 มิลลิลิตร/ลิตร   

กรรมวิธีที่ 2  สูตร VW เติม peptone 0 กรัม/ลิตร  และน้ ามะพร้าว 100 มิลลิลิตร/ลิตร   

กรรมวิธีที่ 3  สูตร VW เติม peptone 0 กรัม/ลิตร  และน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร   

กรรมวิธีที่ 4  สูตร VW เติม peptone 1 กรัม/ลิตร  และน้ ามะพร้าว   50 มิลลิลิตร/ลิตร   

กรรมวิธีที่ 5  สูตร VW เติม peptone 1 กรัม/ลิตร  และน้ ามะพร้าว 100 มิลลิลิตร/ลิตร   

กรรมวิธีที่ 6  สูตร VW เติม peptone 1 กรัม/ลิตร  และน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร   

วางแผนการทดลองแบบปัจจัยร่วมในสุ่มสมบูรณ์ (factorial in CRD) จ านวน 6 กรรมวิธีๆ ละ 10 

ซ้ าๆ ละ 1 ขวด ท าการเพาะเมล็ดเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์จนเมล็ดมีการพัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม  

การบันทึกข้อมูล โดยให้คะแนนเป็นระดับการพัฒนาของเมล็ด ดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 เมล็ดไม่มีการเปลี่ยนแปลง             
       ระดับท่ี 2 เอมบริโอมีการบวม 
       ระดับท่ี 3 เอมบริโอมีการพัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม   
       ระดับท่ี 4 มีใบ 2 ใบเจริญทางด้านบนของโปรโตคอร์ม 

2. น าโปรโตคอร์มที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่มีการขยายขนาดกลายเป็นต้นอ่อนที่เริ่มใบมียอด 1 ใบความ
สูงประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร มาเลี้ยงในอาหารที่เหมาะสมในการลงหัวทั้งหมด 4 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 สูตร VW เติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร  
กรรมวิธีที ่2 สูตร VW เติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร  peptone 1 กรัม/

ลิตร   
กรรมวิธีที่ 3 สูตร VW เติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร  BAP 0.25 มิลลิกรัม/

ลิตร  
กรรมวิธีที ่4 สูตร VW เติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร  น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 

กรัม/ลิตร กล้วยหอม 20 กรัม/ลิตร  
ทุกสูตรใส่ผงถ่าน 2 กรัม/ลิตร ผงวุ้น 6 กรัม/ลิตร และปรับ pH 5.7  วางแผนการทดลองแบบ 

Complete Randomized Design (CRD) จ านวน 4 กรรมวิธีๆละ 10 ซ้ าๆ ละ 1 ต้น/ขวด ท าการเพาะเลี้ยงเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน จนเมล็ดมีการพัฒนาเป็นต้นอ่อนที่สมบรูณ์ 

การบันทึกข้อมูล 
บันทึกการเจริญเติบโตของต้นอ่อนโดยการนับจ านวนหัว และจ านวนรากของต้นอ่อน 

 



7.2 ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมสกุลว่านอ่ึงโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 
อุปกรณ์ 
1. ฝักกล้วยไม้หมูกลิ้ง (Eulophia  andamanensis) ฝักกล้วยไม้ว่านหัวครู ( Eulophia 

spectabilis ) และฝักกล้วยไม้ลูกผสมข้ามชนิดของว่านหัวครูผสมหมูกลิ้ง 
2. อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
3. ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ยเคมีชนิดละลายช้าสูตร 14-14-14 
4. สารป้องกันก าจัดโรคพืชและแมลง 
5. วัสดุปลูก ได้แก่ ทราย ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ  
6. ตะกร้าพลาสติก และกระถางพลาสติก 
           

                                           

                                            ภาพที่ 3 ฝักกล้วยไม้ดินสกุลว่านอึ่ง  

 

 

วิธีการ 

1. ฝักกล้วยไม้หมูกลิ้ง ฝักกล้วยไม้ว่านหัวครู และฝักกล้วยไม้ลูกผสมข้ามชนิดของว่านหัวครูผสมหมู 
กลิ้งอายุฝักประมาณ 3 เดือนหลังการผสม  ซึ่งฝักมีสีเขียว มีลักษณะป่องตรงกลาง  ท าความสะอาดฝักโดยฟอกฆ่า
เชื้อที่ผิวด้วยแอลกอฮอล์ 70 % เป็นเวลา 1-2 นาที แล้วจุ่มฝักลงในแอลกอฮอล์ 95%  แล้วน าฝักไปลนไฟ จากนั้น
ท าการผ่าฝักแล้วเขี่ยเมล็ดลงเพาะบนอาหารสูตร VW ดัดแปลง  เพาะเลี้ยงที่ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์  อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส โดยมีปัจจัยร่วม 2 ชนิด ส าหรับกล้วยไม้หมูกลิ้ง คือ การใส่น้ าตาลที่มีความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 
0 20 และ 40 กรัม/ลิตร และน าไปเลี้ยงในสภาพแสง 2 แบบ คือ การได้รับแสงตลอดเวลา และเก็บในที่มืดหลัง
เมล็ดงอกแล้วน ามาให้แสง จ านวน 6 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 สูตร VW  เติมน้ าตาล 0 กรัม และได้รับแสง 
กรรมวิธีที่ 2 สูตร VW  เติมน้ าตาล 0 กรัม และ ที่มืด 
กรรมวิธีที่ 3 สูตร VW  เติมน้ าตาล 20 กรัม และได้รับแสง 
กรรมวิธีที่ 4 สูตร VW  เติมน้ าตาล 20 กรัม และ ที่มืด 
กรรมวิธีที่ 5 สูตร VW  เติมน้ าตาล 40 กรัม และได้รับแสง 



กรรมวิธีที่ 6 สูตร VW  เติมน้ าตาล 40 กรัม และ ที่มืด 
ส าหรับกล้วยไม้ว่านหัวครูและกล้วยไม้ลูกผสมข้ามชนิดของว่านหัวครูผสมหมูกลิ้งคือ การใส่น้ าตาลที่มี

ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 0 10 และ 20 กรัม/ลิตร และน าไปเลี้ยงในสภาพแสง 2 แบบ คือ การได้รับแสง
ตลอดเวลา และเก็บในที่มืดหลังเมล็ดงอกแล้วน ามาให้แสง จ านวน 6 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 สูตร VW  เตมิน้ าตาล 0 กรัม และได้รับแสง 
กรรมวิธีที่ 2 สูตร VW  เติมน้ าตาล 0 กรัม และ ที่มืด 
กรรมวิธีที่ 3 สูตร VW  เติมน้ าตาล 10 กรัม และได้รับแสง 
กรรมวิธีที่ 4 สูตร VW  เติมน้ าตาล 10 กรัม และ ที่มืด 
กรรมวิธีที่ 5 สูตร VW  เติมน้ าตาล 20 กรัม และได้รับแสง 
กรรมวิธีที่ 6 สูตร VW  เติมน้ าตาล 20 กรัม และ ที่มืด 
วางแผนการทดลองแบบปัจจัยร่วมในสุ่มสมบรูณ์ (Factorial in CRD)  กรรมวิธีๆละ 10 ซ้ าๆละ 1 ขวด 
ท าการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จนเมล็ดมีการพัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม 

2. น าโปรโตคอร์มที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่มีการขยายขนาดกลายเป็นต้นอ่อนที่เริ่มใบมียอด 1 ใบความ 
สูงประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร ของกล้วยไม้ทั้ง 3 ชนิด เลี้ยงบนอาหารสูตร VW ดัดแปลง ที่มีการเติมสารอินทรีย์
ชนิดต่างๆ เพาะเลี้ยงที่ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จ านวน 5 กรรมวิธี  คือ 

กรรมวิธีที่ 1 สูตร VW   
กรรมวิธีที่ 2 สูตร VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร  
กรรมวิธีที่ 3 สูตร VW + กล้วยหอม 100 กรัม 
กรรมวิธีที่ 4 สูตร VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร+ กล้วยหอม 100 กรัม 
กรรมวิธีที่ 5 สูตร VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร+ กล้วยหอม 100 กรัม+ถ่าน 0.5 กรัม 
โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD กรรมวิธีๆละ 10 ซ้ าๆละ 1 โปรโตคอร์มต่อขวด  ท าการเพาะเลี้ยงเป็น

ระยะเวลา 4 เดือน จนเมล็ดมีการพัฒนาเป็นต้นอ่อนที่สมบรูณ์ 
การบันทึกข้อมูล 

1. ระยะเวลาในการงอกของเมล็ด 
2. ลักษณะการเจริญเติบโต และสีของโปรโตคอร์มในระดับต่างๆ 
3. ระยะเวลาในการเกิดโปรโตคอร์ม 
4. การพัฒนาเป็นต้นอ่อนในระดับต่างๆ 
5. ระยะเวลาในการเกิดต้นอ่อน 
6. จ านวนราก และจ านวนยอด 
7. ระยะเวลาในการเจริญของต้นอ่อนจนเป็นต้นพร้อมปลูก 
8. บันทึกภาพเมล็ด โปรโตคอร์ม และต้นอ่อน 

     เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553  ถึงเดือนกันยายน 2557  ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง จ.ล าปาง 



7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลอง 

 
7.1 ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมสกุลล้ินมังกรโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอด

เชื้อ  

จากการน าฝักกล้วยไม้ลูกผสมลิ้นมังกรสีชมพูอายุ 6 สัปดาห์หลังการผสมมาเพาะเมล็ดลง

บนอาหารแข็งในสภาพปลอดเชื้อที่มีการเติม peptone ร่วมกับการเติมน้ ามะพร้าวในปริมาตรที่

แตกต่างกัน พบว่าเมล็ดใช้เวลานานประมาณ 9 สัปดาห์ เมล็ดมีลักษณะการบวมป่องบริเวณ

กลางเมล็ด มีความกว้างและความยาวของเอมบริโอเพ่ิมมากขึ้น จากนั้นมีการพัฒนาไปเป็นโปรโต

คอร์มที่มีการสร้างยอดขนาดเล็กและยืดตัวไปเป็นต้นอ่อน ซึ่งอาหารสูตร VW เติม peptone 1 

กรัม/ลิตร ให้ผลที่แตกต่างกันทางสถิติกับอาหารที่ไม่มีการเติม peptone แต่ปริมาณของน้ า

มะพร้าว 50 100  และ 150 มิลลิลิตร/ลิตร  ให้ผลที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือเมล็ดสามารถ

งอกและพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้ และยังพบว่าปริมาณของน้ ามะพร้าวและปริมาณของ peptone 

ไม่มีผลร่วมกันต่อการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสมลิ้นมังกร (ตารางท่ี 1 ) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ระดับคะแนนผลของน้ ามะพร้าวและ peptone ต่อระดับการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสมลิ้นมังกร

หลังเพาะเมล็ดในเดือนที่ 4 

ปริมาณน้ ามะพร้าว 

มล./ล. 

ปริมาณ peptone ระดับการงอกของเมล็ด 

เฉลี่ย 0 กรัม/ลติร 1 กรัม/ลติร 

50 

100 

150 

2.9 

3.0 

2.9 

3.5 

3.5 

3.6 

3.20 

3.25 

3.25 

ค่าเฉลี่ยการได้รับ 2.9 b 3.5 a ns 



peptone 

F-test * *  

CV 18.44 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ

ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% เปรียบเทียบโดยวิธ ีDMRT 

ระดับที่ 0  ตายหรือปนเปื้อน                  ระดับที่ 1  เมล็ดไมม่ีการเปลีย่นแปลง 

ระดับที่ 2  เอ็มบรโิอมีการบวม                ระดับที่ 3 เอมบริโอมีการพัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม                   

ระดับที่ 4 มีใบ 2 ใบเจริญทางด้านบนของโปรโตคอรม์ 

 

 

 

ภาพที่ 4  โปรโตคอร์มอายุ 4 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร 



หลังจากนั้นน าต้นอ่อนที่มีใบจ านวน 2 ใบ ความสูงต้นระหว่าง 0.5-1 เซนติเมตร หลัง

การเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน มาเพาะเลี้ยงลงบนอาหารแข็งในสภาพปลอดเชื้อ โดย

เปรียบเทียบอาหาร 4 สูตร พบว่า อาหารแข็งสูตรที่ 4 คือ อาหารสูตร VW ที่มีการเติมน้ าตาล 

20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม/ลิตร กล้วยหอม 20 

กรัม/ลิตร ร่วมกับการใส่ผงถ่าน 2 กรัม/ลิตร และผงวุ้น 6 กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7 พบว่าให้ทั้ง

จ านวนหัวและจ านวนใบเฉลี่ยแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุม โดยให้จ านวนหัวเฉลี่ย 11 หัว และ

จ านวนใบเฉลี่ย 22 ใบ  (ตารางที่ 2 ) หลังจากนั้นน าต้นอ่อนที่สมบรูณ์ ย้ายออกปลูกในสภาพ

โรงเรือน โดยย้ายปลูกในตะกร้าซึ่งประกอบโฟม พีทมอส และหินกรวดเล็กๆ เป็นวัสดุในการปลูก 

ปลูกต้นอ่อนจ านวน 69 ต้น ดูแลรักษาโดยการให้น้ าและปุ๋ยภายในโรงเรือน  

ตารางท่ี 2  จ านวนหัวและจ านวนใบเฉลี่ยของต้นอ่อนกล้วยไม้ลูกผสมลิ้นมังกรในอาหารสูตรต่างๆหลังเพาะเลี้ยง

ในเดือนที่ 4 

กรรมวิธีที ่
จ านวนหัวเฉลี่ย 

(หัว) 

จ านวนใบเฉลี่ย 

(ใบ) 

1. VW เติมน้ าตาล 20 ก./ล.น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. 4.1 c 7.9 c 

2. สูตร VW เติมน้ าตาล 20 ก./ล.น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. peptone 1 ก./ล. 7.9 b 14.9 b 

3. สูตร VW เติมน้ าตาล 20 ก./ล. น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. BAP 1 มก./ล. 2.5 c 3.6 c 

4. สูตร VW เติมน้ าตาล 20 ก./ล. น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. น้ าสกดัมันฝรั่ง 100 

ก./ล. กล้วยหอม 20 ก./ล. 
11.0 a 22.0 a 

F-test * * 

CV 49.67 % 44.0 % 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% เปรียบเทียบโดยวิธ ีDMRT 



       

  

              

ภาพที่ 5 แสดงการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรอายุ 2 เดือนในอาหาร 4 สูตร  

A. สูตรที่ 1 
B. สูตรที่ 2 
C. สูตรที่ 3 
D. สูตรที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

 

               ภาพที่ 6  แสดงต้นอ่อนกล้วยไม้ลิ้นมังกรที่พร้อมย้ายออกปลูกในโรงเรือน  

 

 

 

 

 

A B C D 



 

            ภาพที่ 7 แสดงต้นอ่อนกล้วยไม้ลิ้นมังกรที่ย้ายออกปลูกในโรงเรือน  

7.2 ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมสกุลว่านอ่ึงโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอด
เชื้อ 

การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ด โดยการเพาะเมล็ดในอาหารสูตร VW (1949) 

ดัดแปลง ในสภาพปลอดเชื้อ โดยสูตรอาหารมีความเข้มข้นของน้ าตาลต่างกันร่วมกับการได้รับแสงตลอดเวลาและ

เก็บในที่มืดหลังเมล็ดงอกแล้วน ามาให้แสง พบว่า อาหารทุกสูตรเมล็ดมีการงอกหลังจากเพาะเมล็ดได้ 4 สัปดาห์

และมีระดับการงอกเพ่ิมขึ้นในทุกๆสัปดาห์ โดยคัพภะมีการขยายขนาดเป็นลูกกลมมีปลายแหลมเรียกว่าโปรโต

คอร์ม  ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อเจริญที่พร้อมจะขยายขนาดและแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆ  โดยเมล็ดที่เพาะในสภาพแสงตลอด

โปรโตคอร์มมีสีเขียว ส่วนเมล็ดที่เพาะในที่มืดโปรโตคอร์มมีสีขาว หลังจากนั้นน าออกมาเลี้ยงในสภาพแสงตลอด

ภายในเวลา 7 วัน โปรโตคอร์มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หลังจากเมล็ดงอกได้ 8 สัปดาห์ โปรโตคอร์มมีการพัฒนาจนมี

ยอดขนาด 0.3-0.5 เซนติเมตร น ามาเลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆเพ่ือชักน าให้พัฒนากลายเป็นต้นอ่อน ภายในระยะ 4 

เดือน ซึ่งผลการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้แต่ละชนิดมีดังนี้  

1. การพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้หมูกลิ้ง ที่ความเข้มข้นของน้ าตาลแต่ละระดับให้ผลแตกต่างกัน 
ทางสถิติ  พบว่าความเข้มข้นของระดับน้ าตาล  0 และ 20 กรัม  ให้การพัฒนาของเมล็ดดีที่ สุ ด  โดย 

โปรโตคอร์มมีการพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้ แต่เมื่อเพ่ิมความเข้มข้นเป็น 40 กรัม มีผลท าให้โปรโตคอร์มที่งอก

กลายเป็นสีด าและพัฒนาเป็นต้นอ่อนไม่ได้  ซึ่ งความเข้มข้นของระดับน้ าตาล 20 กรัม การพัฒนาของ 

โปรโตคอร์มเกิดยอดอ่อนมากที่สุด  ส่วนการได้รับแสงและการเก็บในที่มืดให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งหลัง

เพาะเมล็ดนาน  8 สัปดาห์  พบว่า โปรโตคอร์มที่ งอกส่ วน ใหญ่ มี การพัฒ นากลายเป็ นสี เขี ย ว  แ ละ 

โปรโตคอร์มบางส่วนมีการพัฒนาเป็นยอดแหลมอยู่ทางด้านบนของโปรโตคอร์มซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นยอดได้  

ยั งพบว่าความเข้มข้นของน้ าตาลและการได้ รับแสงไม่มี ผลร่วมกันต่อการ พัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ 

หมูกลิ้ง (ตารางท่ี 3) 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ระดับคะแนนผลของน้ าตาลและการได้รับแสงต่อระดับการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้หมูกลิ้งหลังเพาะ

เมล็ดในสัปดาห์ที่ 8 

    ความเข้มข้นน้ าตาล 

(กรัม) 

การไดร้ับแสง 
เฉลี่ย 

ได้รับ ไม่ได้รับ 

0 

20 

40 

4.2 

3.8 

2.5 

3.8 

4.5 

2.5 

4.0 a 

4.2 a 

2.5 b 

เฉลี่ย 

F-test 

3.5 3.6  

              ** 

             CV                               43.4 % 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดับความเช่ือมั่น 99% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

ระดับที่ 0  ตายหรือปนเปื้อน                  ระดับที่ 1  เมล็ดไม่งอก           ระดับที่ 2  โปรโตคอร์มสีด า                          

ระดับที่ 3 โปรโตคอรม์สีขาว                   ระดับท่ี 4 โปรโตคอร์มสีเขียว    ระดับที่ 5 โปรโตคอร์มเกิดยอดอ่อน 

   

จากผลของการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้หมูกลิ้งในอาหารสูตรต่างๆ หลังการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 

เดือน พบว่า อาหารแต่ละสูตรและระดับการพัฒนาในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 5 ซึ่ง

ประกอบด้วยสูตรอาหาร VW ที่มีการเติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร ร่วมกับกล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร และ

ผงถ่าน 0.5 กรัม/ลิตร ให้ค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาดีที่สุด  ซึ่งแต่ละเดือนมีระดับการพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้เร็วและ

ได้จ านวนมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  โปรโตคอร์มที่ได้มีการพัฒนาแตกเป็นใบอ่อน 2-3 ใบ และเริ่มเกิดรากเม่ือ



เพาะเลี้ยงในเดือนที่ 2 หลังจากนั้นรากจะยืดยาวและมีจ านวนรากมากขึ้น แล้วเจริญกลายเป็นต้นอ่อนที่มียอดและ

รากที่สมบรูณ์ในเดือนที่ 4  (ตารางที่ 4)  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4  ระดับคะแนนผลของการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้หมูกลิ้งในอาหารสูตรต่างๆหลัง

เพาะเลี้ยง 4 เดือน 

กรรมวิธีท่ี 
ค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนา (เดือน) 

1 2 3 4 

1. VW 2.2 a 2.2 b 2.4 bc 2.4 c 

2. VW+ น้ ามะพรา้ว 150 มิลลิลติร/ลติร 1.3 b 1.8 bc 2.1 c 2.4 c 

3. VW + กล้วยหอม 100 กรัม/ลติร 1.3 b 1.4 c 1.7 c 2.1 c 

4. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร 

1.5 b 2.5 ab 3.1 b 3.6 b 

5. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร + ถ่าน 0.5 กรัม/ลิตร 

2.3 a 3.3 a 4.6 a 4.7 a 

F-test ** ** ** ** 

CV  41.0 % 40.0 % 36.6 % 36.1% 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 99% เปรียบเทยีบโดยวิธี DMRT 

ระดับที่ 0  ตายหรือปนเปื้อน                          ระดับที่ 3 ต้นอ่อนมีใบ 3 ใบขึ้นไป 

ระดับที่ 1 โปรโตคอรม์แตกใบอ่อน                    ระดับที่ 4 ต้นออ่นเริ่มเกดิราก 

ระดับที่ 2  ต้นอ่อนมีใบ 2 ใบ                          ระดับที่ 5 เป็นตน้กล้าทีส่มบรูณ ์

 

2. การพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ว่านหัวครูที่ความเข้มข้นของน้ าตาลแต่ละระดับให้ผลแตกต่างกัน 



ทางสถิติ  พบว่าความเข้มข้นของระดับน้ าตาล 10 และ 20 กรัม  ให้การพัฒนาของเมล็ดดีที่สุด  โดย 

โปรโตคอร์มมีการพัฒนาเป็นต้น อ่อนได้  ซึ่ งความเข้มข้นของระดับน้ าตาล 20 กรัม การพัฒนาของ 

โปรโตคอร์มเกิดยอดอ่อนมากท่ีสุด ส่วนการได้รับแสงและการเก็บในที่มืดให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งหลังเพาะ

เม ล็ ด น าน  8 สั ป ด าห์  พ บ ว่ า  โป ร โต ค อ ร์ ม ที่ ง อ ก ส่ วน ให ญ่ มี ก าร พั ฒ น าก ล าย เป็ น สี เขี ย ว  แ ล ะ 

โปรโตคอร์มบางส่วนมีการพัฒนาเป็นยอดแหลมอยู่ทางด้านบนของโปรโตคอร์มซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นยอดได้  

ยั งพบว่าความเข้มข้นของน้ าตาลและการได้ รับแสงไม่มี ผลร่วมกันต่อการ พัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ 

ว่านหัวครู (ตารางท่ี 5)  

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 ระดับคะแนนผลของน้ าตาลและการได้รับแสงต่อระดับการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ว่านหัวครู 

หลังจากเพาะเมล็ดในสัปดาห์ที่ 8 
 

ความเข้มข้นน้ าตาล 

(กรัม) 

การไดร้ับแสง 
เฉลี่ย 

ได้รับ ไม่ได้รับ 

0 

10 

20 

3.4 

4.3 

5.0 

3.6 

3.9 

4.8 

3.5 b 

4.1 ab 

4.9 a 

เฉลี่ย 

F-test 

4.2 4.1  

              * 

             CV                             30.6 % 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

ระดับที่ 0  ตายหรือปนเปื้อน        ระดับที่ 3 โปรโตคอร์มสีขาว 

ระดับที่ 1  เมลด็ไม่งอก              ระดับที่ 4 โปรโตคอร์มสีเขียว 

ระดับที่ 2  โปรโตคอรม์สีด า         ระดับที่ 5 โปรโตคอร์มเกิดยอดอ่อน 

 



จากผลของการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ว่านหัวครูในอาหารสูตรต่างๆ หลังการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 

4 เดือน พบว่าอาหารแต่ละสูตรและการพัฒนาในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันทางสถิติ กรรมวิธีที่  2 ซึ่ง

ประกอบด้วยสูตรอาหาร VW ที่มีการเติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร เพียงอย่างเดียวให้ค่าเฉลี่ยระดับการ

พัฒนาดีที่สุด  ซึ่งแต่ละเดือนมีระดับการพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้เร็วและได้จ านวนมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ โปรโตคอร์ม

ที่ได้มีการพัฒนาแตกเป็นใบอ่อน 2-3 ใบ และเริ่มเกิดรากเมื่อเพาะเลี้ยงได้นาน 1 เดือน หลังจากนั้นรากจะยืดยาว

และมีจ านวนรากมากขึ้น แล้วเจริญกลายเป็นต้นอ่อนที่มียอดและรากที่สมบูรณ์ในเดือนที่ 4   และเมื่อนับจ านวน

ยอดและราก พบว่ากรรมวิธีที่ 2 ให้ทั้งจ านวนยอดและรากเฉลี่ยแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมโดยให้จ านวนยอด

เฉลี่ย 7.80 ยอด และจ านวนรากเฉลี่ย 43.80 ราก (ตารางท่ี 5 และ 6) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5  ระดับคะแนนผลของการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ว่านหัวครูในอาหารสูตรต่างๆ จ านวน 4 

เดือน 

กรรมวิธีท่ี 
ค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนา (เดือน) 

1 2 3 4 

1. VW 1.44 b 2.11 ab 2.88 b  4.22 ab  

2. VW+ น้ ามะพรา้ว 150 มิลลิลติร/ลติร 2.20 a 2.80 a 4.00 a 4.60 a 

3. VW + กล้วยหอม 100 กรัม/ลติร  1.66 ab  2.30 ab 2.88 b 4.55 a 

4. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร 

1.40 b 2.20 ab 2.80 b  3.60 b 

5. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร + ถ่าน 0.5 กรัม/ลิตร 

1.50 ab 1.80 b 2.66 b  4.33 ab 

F-test * * * * 

CV  41.19 % 41.46 % 35.76 % 17.12% 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความ



เชื่อมั่น 95% เปรียบเทยีบโดยวิธี DMRT 

ระดับที่ 0  ตายหรือปนเปื้อน                          ระดับที่ 3 ต้นอ่อนมีใบ 3 ใบขึ้นไป 

ระดับที่ 1 โปรโตคอรม์แตกใบอ่อน                    ระดับที่ 4 ต้นออ่นเริ่มเกดิราก 

ระดับที่ 2  ต้นอ่อนมีใบ 2 ใบ                          ระดับที่ 5 เป็นตน้กล้าทีส่มบรูณ ์

 

ตารางท่ี 6 จ านวนยอดและจ านวนรากของต้นอ่อนกล้วยไม้ว่านหัวครูในอาหารสูตรต่างๆหลังเพาะเลี้ยงในเดือนที่ 

4 

กรรมวิธีที ่
จ านวนยอดเฉลี่ย 

(ยอด) 

จ านวนรากเฉลี่ย 

(ราก) 

1. VW 2.00 b 18.00 b 

2. VW+ น้ ามะพรา้ว 150 มิลลิลติร/ลติร 7.80 a 43.80 a 

3. VW + กล้วยหอม 100 กรัม/ลติร 5.88 ab 46.56 a 

4. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร 

9.75 a 32.50 ab 

5. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร + ถ่าน 0.5 กรัม/ลิตร 

6.67 ab 36.67 ab 

F-test * * 

CV 67.70 % 52.13 % 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% เปรียบเทียบโดยวิธ ีDMRT 

3. การพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสมข้ามชนิดของว่านหัวครูผสมหมูกลิ้งที่ความเข้มข้นของน้ าตาลแต่ละ

ระดับให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ พบว่าทุกสูตรอาหารให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยโปรโตคอร์มมีการพัฒนา

เป็นต้นอ่อนได้ ซึ่งความเข้มข้นของระดับน้ าตาล 20 กรัม การพัฒนาของโปรโตคอร์มเกิดยอดอ่อนมากที่สุด  ส่วน

การได้รับแสงและการเก็บในที่มืดให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งหลังเพาะเมล็ดนาน 8 สัปดาห์ พบว่า โปรโต

คอร์มที่งอกส่วนใหญ่มีการพัฒนากลายเป็นสีเขียว และโปรโตคอร์มบางส่วนมีการพัฒนาเป็นยอดแหลมอยู่ทาง

ด้านบนของโปรโตคอร์มซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นยอดได้  ยังพบว่าความเข้มข้นของน้ าตาลและการได้รับแสงไม่มี

ผลร่วมกันต่อการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสมข้ามชนิดของว่านหัวครูผสมหมูกลิ้ง (ตารางท่ี 7)  

ตารางท่ี 7 ระดับคะแนนผลของน้ าตาลและการได้รับแสงต่อระดับการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสมของว่านหัวครู

ผสมหมูกลิ้ง หลังเพาะเมล็ดในสัปดาห์ที่ 8 



ความเข้มข้นน้ าตาล 

(กรัม) 

การไดร้ับแสง 
เฉลี่ย 

ได้รับ ไม่ได้รับ 

0 

10 

20 

4.4 

4.5 

4.8 

3.5 

4.8 

4.8 

3.9  

4.6  

4.8  

               เฉลี่ย 

              F-test 

4.5 4.3  

               ns 

               CV             26.1 % 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% เปรียบเทยีบโดยวิธี DMRT 

ระดับที่ 0  ตายหรือปนเปื้อน         ระดับที่ 3 โปรโตคอร์มสีขาว 

ระดับที่ 1  เมลด็ไม่งอก               ระดับท่ี 4 โปรโตคอร์มสีเขียว 

ระดับที่ 2  โปรโตคอรม์สีด า          ระดับที่ 5 โปรโตคอร์มเกดิยอดอ่อน 

 

จากผลของการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ลูกผสมข้ามชนิดของว่านหัวครูผสมหมูกลิ้งในอาหารสูตร

ต่างๆ หลังการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน พบว่าอาหารแต่ละสูตรและการพัฒนาในเดือนที่ 2 3 และ 4 มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ กรรมวิธีที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยสูตรอาหาร VW ที่มีการเติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร 

ร่วมกับกล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร และผงถ่าน 0.5 กรัม/ลิตร ให้ค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนาดีที่สุด  ซึ่งแต่ละเดือนมี

ระดับการพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้เร็วและได้จ านวนมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ โปรโตคอร์มที่ได้มีการพัฒนาแตกเป็นใบ

อ่อน 2-3 ใบ และเริ่มเกิดรากเมื่อเพาะเลี้ยงได้นาน 1 เดือน หลังจากนั้นรากจะยืดยาวและมีจ านวนรากมากขึ้น 

แล้วเจริญกลายเป็นต้นอ่อนที่มียอดและรากที่สมบูรณ์ในเดือนที่ 4   และเม่ือนับจ านวนยอดและราก พบว่า

กรรมวิธีที่ 5 ให้ทั้งจ านวนยอดและรากเฉลี่ยแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุม โดยให้จ านวนยอดเฉลี่ย 4.10 ยอด และ

จ านวนรากเฉลี่ย 23 ราก (ตารางที่ 8 และ 9) 

ตารางที่ 8 ระดับคะแนนผลของการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ลูกผสมของว่านหัวครูผสมหมูกลิ้ง ในอาหาร

สูตรต่างๆจ านวน 4 เดือน 

กรรมวิธีท่ี ค่าเฉลี่ยระดับการพัฒนา (เดือน) 



1 2 3 4 

1. VW 1.66 b 1.77 b 2.55 b 4.33 ab 

2. VW+ น้ ามะพรา้ว 150 มิลลิลติร/ลติร 1.70 b 2.10 ab 3.20 a 4.30 ab 

3. VW + กล้วยหอม 100 กรัม/ลติร  2.10 ab 2.10 ab  3.00 ab 4.30 ab 

4. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร 

1.75 ab 1.75 b  2.75 ab 3.75 b 

5. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร + ถ่าน 0.5 กรัม/ลิตร 

2.30 a 2.50 a 3.40 a 4.60 a 

F-test ns * * * 

CV  26.38 % 25.24 % 22.11 % 13.70% 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% เปรียบเทยีบโดยวิธี DMRT 

ระดับที่ 0  ตายหรือปนเปื้อน                          ระดับที่ 3 ต้นอ่อนมีใบ 3 ใบขึ้นไป 

ระดับที่ 1 โปรโตคอรม์แตกใบอ่อน                    ระดับที่ 4 ต้นออ่นเริ่มเกดิราก 

ระดับที่ 2  ต้นอ่อนมีใบ 2 ใบ                          ระดับที่ 5 เป็นตน้กล้าทีส่มบรูณ ์

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 9 จ านวนยอดและจ านวนรากของต้นอ่อนกล้วยไม้ลูกผสมข้ามชนิดของว่านหัวครูผสมหมูกลิ้ง  

ในอาหารสูตรต่างๆหลังเพาะเลี้ยงในเดือนที่ 4 



กรรมวิธีที ่
จ านวนยอดเฉลี่ย 

(ยอด) 

จ านวนรากเฉลี่ย 

(ราก) 

1. VW 3.10 ab 18.80 ab 

2. VW+ น้ ามะพรา้ว 150 มิลลิลติร/ลติร 3.80 ab 18.20 ab 

3. VW + กล้วยหอม 100 กรัม/ลติร 2.00 b 15.20 ab 

4. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร 

3.50 ab 9.00 b 

5. VW + น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลติร/ลิตร +  

กล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร + ถ่าน 0.5 กรัม/ลิตร 

4.10 a 23.00 a 

F-test * * 

CV 63.04% 55.2% 

ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรทีต่่างกันเมือ่เปรียบเทียบในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% เปรียบเทียบโดยวิธ ีDMRT 

 

 

                                           

                                   

                                                      

                                                        ภาพที ่7  โปรโตคอร์มสเีขียว                    

    

                       

 

 

                                              



                                            ภาพที่ 8  โปรโตคอร์มขาว 

        

 

 

 

 

ภาพที่ 9  โปรโตคอรม์ที่มียอดอยูร่ะหว่าง 0.3-0.5 เซนติเมตร 

 

 

 

 

ภาพที่ 10  ต้นอ่อนอายุ 2 เดือน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11  ต้นอ่อนกล้วยไม้หลังจากเพาะเมล็ดประมาณ 6 เดือน 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

 
อาหารสังเคราะห์ที่ใช้เพาะเมล็ดแบ่งออกเป็น 2 สูตร คือสูตรส าหรับเพาะฝักอ่อนซึ่งไม่จ าเป็นต้องให้

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากนัก และสูตรส าหรับย้ายต้นกล้าซึ่งจะเพ่ิมปริมาณคาร์โบไฮเดรตส าหรับเร่งการ

เจริญเติบโตและใส่ผงถ่านเพ่ือดูดสารที่รากต้นกล้าปลดปล่อยออกมา (ครรชิต, 2541) นั่นคือสูตรอาหารสังเคราะห์



จะประกอบด้วยสารอนินทรีย์ สารควบคุมการเจริญเติบโต วิตามิน กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต และสารอินทรีย์ที่ได้

จากธรรมชาติ ได้แก่  น้ ามะพร้าว น้ ามะเขือเทศ น้ าสกัดจากหัวมันฝรั่ง และกล้วยบด 

น้ าตาลเป็นแหล่งพลังงานที่มีความจ าเป็นส าหรับการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ ซึ่งการทดลองนี้พบว่าการเติม

และไม่เติมน้ าตาลในสูตรอาหารเพาะเมล็ดกล้วยไม้สกุลว่านอ่ึงทั้ง 3 ชนิดท าให้เมล็ดมีการพัฒนาได้ อาจเป็นผล

จากการเติมน้ ามะพร้าวลงในอาหาร VW สูตรดัดแปลงลงไปด้วยเนื่องจากในน้ ามะพร้าวมีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบ

ด้วย นิพาพร (2542) ได้เพาะเมล็ดกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรและนางอ้ัวสาคริกในอาหารสูตร VW ดัดแปลง พบว่าความ

เข้มข้นของธาตุอาหารในสูตร VW ระดับ 0.25 เท่า ที่เติมน้ าตาลทราย 0 10 และ 20 กรัมต่อลิตร ท าให้เมล็ดมี

ดัชนีการงอกไม่แตกต่างกัน และเมื่อใช้ระดับน้ าตาลที่สูง (ความเข้มข้น 40 กรัม/ลิตร) ส่งผลให้โปรโตคอร์ม

เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล จึงเป็นข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าระดับน้ าตาลที่สูงมากเกินไปส่งผลให้ความมีชีวิตของโปรโตคอร์

มลดลง เนื่องจากระดับน้ าตาลที่สูงขึ้นมีผลให้ค่าแรงดันออสโมติก (osmotic pressure) ในอาหารสูงขึ้นโปรโต

คอร์มบางส่วนจึงไม่สามารถทนต่อความเข้มข้นของน้ าตาลที่สูงขึ้นได้ นอกจากชนิดของสูตรอาหารที่มีองค์ประกอบ

ต่างกันแล้ว  แสงก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการงอกและการเจริญพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้หลายชนิด

ทั้งในด้านส่งเสริมและยับยั้งการเจริญพัฒนา สัจจพร (2545) พบว่าการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดินนางอ้ัวน้อย 

สามารถงอกได้ดีในสภาพที่ไม่มีแสงมากกว่าสภาพมีแสง สุภาวรรณ (2538) พบว่าเมล็ดกล้วยไม้เอ้ืองพร้าวสามารถ

งอกได้ทั้งในสภาพที่มีแสงตลอดและในสภาพมืดเป็นช่วงๆก่อนได้รับแสง เป็นผลให้การเจริญของเอ็มบริโอและโปร

โตคอร์มมีขนาดไม่แตกต่างกัน ในท านองเดียวกันเมื่อเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน พบว่าสามารถ

งอกได้ดีทั้งในสภาพที่มีแสงสว่างตลอดและภายใต้ความมืด แต่ ในส่วนของคัพภะสามารถเจริญเติบโตและพัฒนา

เป็นโปรโตคอร์มที่มีขนาดใหญ่ภายใต้ความมืดได้ดีกว่า (ธีระพล, 2535) นั่นคือกล้วยไม้ดินหลายชนิดมี

ความสามารถงอกได้ทั้งในที่มีแสงและในที่มืด ถึงแม้จะต้องการแสงในระยะต่อมาเพ่ือการเจริญเติบโต  

จากสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มไปเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ของกล้วยไม้สกุลว่านอ่ึง

ทั้ง 3 ชนิด พบว่าสูตรอาหาร VW ดัดแปลงที่มีการเติมสารประกอบอินทรีย์ คือน้ ามะพร้าวร่วมกับ กล้วยหอมและ

เติมผงถ่าน มีการตอบสนองต่อการพัฒนาของต้นอ่อน จ านวนยอดต่อต้น และจ านวนรากต่อต้น เป็นผลให้ต้นมี

การเจริญเติบโตสมบูรณ์และแข็งแรง ท าให้ได้จ านวนต้นกล้าปริมาณมากสามารถน าออกปลูกและเลี้ยงในสภาพ

โรงเรือน ถึงแม้ว่าการเติมน้ ามะพร้าวอย่างเดียวจะให้ผลดีกับกล้วยไม้ว่านหัวครูก็ตาม  ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของ

น้ ามะพร้าวซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยในการชักน าให้เซลล์พืชมีการเจริญเติบโตเหมาะส าหรับเป็นอาหารเสริมพิเศษส าหรับ

การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ และยังมีผลในการส่งเสริมการเจริญของชิ้นส่วนของพืช เป็นผลจากน้ ามะพร้าว โดยในน้ า

มะพร้าวประกอบด้วยสารต่างๆมากมาย เช่น กรดอะมิโน สารประกอบไนโตรเจน เอนไซม์ กรดอินทรีย์ น้ าตาล 

และฮอร์โมนพืช ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช (Shantz et al., 1959) ดังนั้นเมื่อเติมน้ า



มะพร้าวลงในอาหารสังเคราะห์ส าหรับเพาะเมล็ดกล้วยไม้และเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มจะส่งผลต่อการเจริญพัฒนา

ของเมล็ดและโปรโตคอร์มในลักษณะต่างๆกัน นอกจากนั้นกล้วยหอมยังเป็นที่นิยมใช้ผสมในอาหารเพาะเมล็ด

กล้วยไม้ โดยผลการวิเคราะห์ของ Barnell (อ้างตามอรสา,2525) พบว่าในเนื้อกล้วยหอมประกอบด้วย วิตามินบี 1 

วิตามินบี 2 วิตามินซี และแร่ธาตุจ านวนมาก โดยเฉพาะธาตุเหล็กซึ่งอยู่ในรูปที่กล้วยไม้สามารถน าไปใช้ในการ

เจริญเติบโตและการเกิดรากได้  และการเติมผงถ่านลงในอาหารท าให้เกิดการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นอ่อน

ดีขึ้น เนื่องจากผงถ่านมีรูพรุนสามารถซับสารต่างๆที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได้ จากการทดลองกล้วยไม้

สกุลว่านอ่ึงจะมีการปล่อยสารสีน้ าตาลออกสู่อาหารเพาะเลี้ยง มีผลยับยั้งการเจริญของกล้วยไม้ จึงใส่ผงถ่านเพ่ือ

ช่วยดูดซับเอาสารสีน้ าตาลไว้  ธีระพล (2535) ท าการย้ายโปรโตคอร์มกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีนมาเลี้ยง

บนอาหารวุ้นสูตร VW ดัดแปลงโดยเติมกล้วยหอมและผงถ่าน เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของโปรโต

คอร์มและการเจริญเติบโตของต้นกล้า 

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

8.1 ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ  

1. สูตรอาหารที่เหมาะสมในการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสมลิ้นมังกร หลังจากเพาะเมล็ดบน
อาหารแข็งสูตร VW ดัดแปลง เป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่าอาหารแข็งสูตร VW ดัดแปลง ที่มีการ
เติมน้ ามะพร้าวปริมาณ 50 - 150 มิลลิลิตร/ลิตร ร่วมกับการเติม peptone 1 กรัม/ลิตร ให้ผลดี 
คือเมล็ดมีการงอกสามารถเจริญไปเป็นโปรโตคอร์มและพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนได้ 

2. สูตรอาหารที่เหมาะสมในการพัฒนาต้นอ่อนกล้วยไม้ลูกผสมลิ้นมังกร หลังจากน าโปรโตคอร์มที่ได้
จากการเพาะเมล็ด ที่มีการขยายขนาดกลายเป็นต้นอ่อนที่เริ่มมีใบยอด 1-2 ใบ ความสูงประมาณ 
0.3-0.5 เซนติเมตร หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน พบว่า อาหารสูตรที่ 4 คือ อาหารสูตร VW ที่มี
การเติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม/ลิตร กล้วย
หอม 20 กรัม/ลิตร ร่วมกับการใส่ผงถ่าน 2 กรัม/ลิตร และผงวุ้น 6 กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7 ให้
จ านวนหัวและจ านวนใบเฉลี่ยมากที่สุด โดยให้จ านวนหัวเฉลี่ย 11 หัว และจ านวนใบเฉลี่ย 12 ใบ 

8.2 ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมสกุลว่านอ่ึงโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอด
เชื้อ 

1. สูตรอาหารที่เหมาะสมในการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้สกุลว่านอ่ึงทั้ง 3 ชนิด จากการเพาะเมล็ดเป็น
เวลา 8 สัปดาห์บนอาหารแข็งสูตร VW ดัดแปลง ที่มีการเติมและไม่เติมน้ าตาลซึ่งเป็นสูตรอาหารที่ท า
ให้เมล็ดมีการงอกและพัฒนาไปเป็นโปรโตคอร์มได้ และการเติมน้ าตาลในอาหารแข็งสูตร  VW 
ดัดแปลงที่ความเข้มข้น 20 กรัม/ลิตร เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของเมล็ดกลายไปเป็นโปรโตคอร์มที่มีการเกิดยอดอ่อนทั้งในสภาพการเลี้ยงที่ได้รับแสงตลอดและเก็บ
ไว้ในที่มืด   



2. สูตรอาหารที่เหมาะสมในการพัฒนาต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลว่านอ่ึงทั้ง 3 ชนิด จากการน าโปรโตคอร์มที่
ได้จากการเพาะเมล็ด ที่มีการขยายขนาดกลายเป็นต้นอ่อนที่เริ่มมีใบยอด 1 ใบ ความสูงประมาณ 
0.3-0.5 เซนติเมตร หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือนบนอาหารแข็งสูตร VW ดัดแปลงที่มีการเติม
สารประกอบอินทรีย์โดยการเติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร ร่วมกับกล้วยหอม 100 กรัม/ลิตร 
และถ่าน 0.5 กรัม/ลิตร สามารถชักน าให้โปรโตคอร์มมีการพัฒนาเป็นต้นกล้าที่มียอดและราก
แข็งแรง ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์และมีปริมาณมากเพ่ือน าออกปลูกและเลี้ยงในสภาพโรงเรือน 

 
9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การน าสูตรอาหารที่ได้จากการเพาะเมล็ดและการเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้ลูกผสมกล้วยไม้ลิ้น 
มังกรและสกุลว่านอึ่งไปประยุกต์ใช้กับกล้วยไม้ดินชนิดอ่ืนๆ 

กลุ่มเป้าหมายคือ  นักวิชาการ อาจารย์ และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป 
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