
1รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. แผนงานวิจัย :  แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกล้วยไม้และไมดอก 

    ไมประดับ 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ 

กิจกรรม :  การวิจัยและพัฒนากล้วยไม่สกุลสิงโตกลอกตา 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :   - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์สิงโตกลอกตา 2 ชนิด 
  ด้วยเมล็ด 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Seed propagation In vitro 2 species Bulbophyllum Thou. 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายยรรยง พันธ์พฤกษ์  สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายอ านวย อรรถลังรอง สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน 
    :  ผศ.ดร.พัฒน ทวีโภค  สังกัด    คณะสิ่งแวดล้อมและ 

ทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. บทคัดย่อ   :   
การเพาะเมล็ดสิงโตสยามบนอาหารสูตรปลอดเชื้อ 4 สูตรพบว่าอาหารสูตร Orchid seed sowing 

medium (P723) จะมีร้อยละของการงอก และพัฒนาการของต้นอ่อนดีที่สุด ที่ร้อยละ 43.63 ในขณะที่เมล็ดสิงโต
อาจารย์เต็มที่เพาะบนอาหารปลอดเชื้อสูตร Murashige & Skoog (MS) สูตร Vacin & Went ที่มีการเพ่ิมกล้วย 100 
กรัมต่อลิตร และมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร (VW++) และสูตร Orchid seed sowing medium (P723) มีร้อยละของ
การงอที่ไม่ต่างกันร้อยละ 19.7 21.17 และ 20.04 ตามล าดับ แต่ต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะด้วยสูตร P723 มีลักษณะ
ต้นสมบูรณ์  

เมื่อท าการย้ายต้นอ่อนไปปลูกเลี้ยงบนอาหารสูตร Vacin & Went ที่มีการเติมสารอินทรีย์เช่น มัน
ฝรั่ง และกล้วยที่ 2 ระดับ พบว่า ต้นอ่อนของสิงโตสยามมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันที่ทุกระดับของการเพ่ิม
สารอินทรีย์ ในขณะที่ต้นอ่อนสิงโตอาจารย์เต็มมีการเจริญเติบโตได้ดีในระดับการเติมกล้วย 50 กรัมต่อลิตร ที่ทั้ง 2 
ระดับความเข้มข้นของการเติมมันฝรั่ง และ เมื่อทดสอบย้ายปลูกต้นกล้าที่ได้จากอาหารทุกสูตรในสภาพโรงเรือนของ
เกษตรกร โดยใช้สแฟคนั่มมอสเป็นวัสดุปลูก พบว่า ต้นอ่อนมีการรอดชีวิตทั้งหมด 

Abstrac 



Bulbophyllum siamense Rchb.f. seed sowing on 4 kinds medias. The Best 
germination percentage at 43.63 and the best enhancement of seedling is Orchid seed sowing 
medium (P723). While Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut seed can germinated on 
Murashige & Skoog (MS),  Vacin & Went add 100 grams per liter banana plus with 100 grams per liter 
potato extract (VW+ + ) and Orchid seed sowing medium (P723) at 19.7, 21.17, and 20.04 percent 
but vigorous seedling is on Orchid seed sowing medium (P723) 

Then transplants to Vacin & Went medium and Vacin & Went add organic 2 level of 

banana and potato extract. Bulbophyllum siamense Rchb.f. seedling growing good on every 

combination of organic add. While Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut seedling growing 

better on 50 gram per liter banana with both potato level add. After that transplants to farmer 

nursery by sphagnum moss. Whole seedling alive and healthy. 

      ค าส าคัญ (keyword) : สูตรอาหาร  สิงโตกลอกตา เพาะเมล็ด สภาพปลอดเชื้อ  

6. ค าน า                                 

 กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา มีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางในทวีป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และ 
เอเชีย โดยเฉพาะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นศูนย์กลางการกระจายตัวของกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา 
(Bulbophyllum Thou.)  ส าหรับในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ กล้วยไม้สกุลสิงโต
กลอกตาที่พบตามธรรมชาติมี หลากหลายกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีช่อดอกแบบร่ม ได้แก่ Section Cirrhopetalum และ
Section Cirrhopetaloides กลุ่มที่มีช่อดอกแบบรวงข้าว ได้แก่ Section Racemosae และ Section Careyana 
และกลุ่มที่มีดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ได้แก่ Section Sestochilos และ Section Stenochilus ซึ่งแต่ละกลุ่ม/แต่ละชนิด
สามารถพบได้ในสภาพพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ท าให้การปลูกเลี้ยงสิงโตแต่ละชนิดให้งอกงาม จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งก าเนิด สภาพแวดล้อม และบรรยากาศของถิ่นที่อยู่ และพ้ืนที่การกระจายพันธุ์ (สลิล, 2553)  

 สูตรอาหารปลอดเชื้อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้มีหลากหลายสูตร มีสูตรที่เป็นสูตรมาตรฐานที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการทั่วไป และสูตรทางการค้าที่มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางชนิดเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
กล้วยไม้แต่ละชนิดที่ท าการเพาะเลี้ยงแตกต่างกันไป สิ่งที่ส าคัญต่อการงอกและการเจริญเติบโต เช่นความเข้มข้นของ
ธาตุอาหารหลัก  ธาตุอาหารรอง สารประกอบอินทรีย์ (Pitchard, 1989) และ การเลือกสูตรอาหารให้เหมาะสมกับ
ช่วงการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แต่ละชนิด สามารถท าให้กล้วยไม้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น (จิตราพรรณ, 2536) วิตามิน 



เป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ที่ซับซ้อน มีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของกล้วยไม้แต่ละชนิดในช่วงการเจริญเติบโต
ต่างกันจะแตกต่างกัน (Arditti, 1984)    
  การเพาะขยายพันธุ์สิงโตกลอกตาเพ่ือให้ได้ต้นที่สมบูรณ์ ต้องใช้กรรมวิธีและสูตรอาหารที่ต่างกันตาม
การจ าแนกกลุ่มชนิด ในปี 2546 ธันว์ ข าทอง ได้ท าการศึกษาการขยายพันธุ์สิงโตก้ามปูแดงและสิงโตเครายาว โดยการ
เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ โดยเมล็ดจะมีการงอกได้ดีบนอาหารสูตร VW ดัดแปลง ที่มีปริมาณน้ าตาล 1 เปอร์เซ็นต์ 
และวิตามินรวม 1 แคปซูลต่อลิตร และต้นอ่อนสามารถพัฒนาได้ดีบนอาหารสูตร VW ดัดแปลง ในขณะที่ ชัยชาญ มณี
รัตน์รุ่งโรจน์ และ คณะ (2554) ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด พบว่าการเลี้ยงต้นอ่อนสิงโต
ประหลาดบนอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่มีการเพ่ิมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร น้ าต้มมันฝรั่ง 100 กรัม กล้วยหอมบด 
50 กรัมต่อลิตร มีจ านวนยอดใหม่เกิดขึ้นมากท่ีสุด โสภา ชูเพ็ง และ คณะ(2560) ศึกษาผลของ Hyponex และ BA ต่อ
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้สิงโตกลอกตา (Bulbophyllum carunculatum) ในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าเมื่อเลี้ยงต้น
อ่อนกล้วยไม้สิงโตกลอดตาบนอาหารสูตร MS ที่ไม่มีการเติม Hyponex และ BA และอาหารที่มีการเติม BA เข้มข้น 
0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ต้นกล้ามีจ านวนใบ และน้ าหนักสดดีที่สุด และ ปลายฝัน จันทร์แสง และ คณะ 
(2560) ศึกษาอิทธิพลของน้ าตาลซูโครสและอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ 
(Bulbophyllum putidum) ในหลอดทดลอง พบว่า อาหารสูตรที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยว
ใหญ่ในหลอดทดลองคืออาหารสูตร ½ MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตรทีมีการเติม น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร 
มันฝรั่งบด 50 กรัม และกล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร จะเห็นว่าการท าให้ได้ต้นที่มีการเจริญเติบโตที่ดี จนสามารถน า
ออกปลูกได้ความมีชีวิตสูงนั้น กล้วยไม้สิงโตกลอกตาแต่ละชนิด ก็จะมีการตอบสนองต่อสูตรอาหารที่แตกต่างกัน เพ่ือมี
ส่วนช่วยในการอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์ การทดสอบสูตรอาหารต่อกล้วยไม้แต่ละชนิดจึงมีความจ าเป็น 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

การทดลอง3.1 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี  
1) ฝักกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา 2 ชนิด คือ สิงโตสยาม (Bulbophyllum siamense 

Rchb.f.) และ สิงโตอาจารย์เต็ม (Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut) จากธรรมชาติ 
2) อาหารปลอดเชื้อ  4 สูตร ได้แก่  
     a อาหารสูตร Vacin & Went (1949) (VW)  
     b อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) (MS) 
     c อาหารสูตร VW เติมกล้วย 100 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร (VW++) 
     d อาหารสูตร Orchid Seed Sowing Medium (P723 : ร้าน แพลนทมีเดียชอป ) 

การทดลองที่ 3.1 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมส าหรับเพาะเมล็ด กล้วยไม้สิงโตกลอก 2 ชนิดด้วยเมล็ด 



วิธีการทดลอง 
1. วางแผนการทดลองแบบ CRD ปัจจัยที่ศึกษา 
2. เพาะเมล็ดสิงโตกลอกตาชั้น Sestochilus  2 ชนิด ในอาหารปลอดเชื้อ 4 สูตร โดยนับ

จ านวนร้อยละการงอกของเมล็ด 
2.1 ท าความสะอาดผิวฝักกล้วยไม้สิงโตกลอกตาที่ได้จากธรรมชาติ โดยล้างด้วยน้ ายาล้างท า

ความสะอาดทีโพล (Tepol)  แล้วล้างด้วยน้ าเปล่า 3 นาที ซับผิวฝักให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 
2.2 น าฝักท่ีล้างท าความสะอาดผิวฝักเรียบร้อยแล้ว ไปฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV จากหลอด UV นาน 5 

นาที   
2.3 เผาฆ่าเชื้อที่ผิวฝักด้วยการจุ่มแอลกอฮอล์ ลนไฟ 
2.4 เปิดฝักแล้วน าเมล็ดลงในน้ ากลั่นปริมาตร 30 มิลลิลิตร ที่ท าการนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว 
3. เพาะเมล็ดบนสูตรอาหารส าหรับเพาะเมล็ด  4 สูตร ได้แก่  
   1. อาหารสูตร Vacin & Went (1949) (VW)  
   2. อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) (MS) 
   3. อาหารสูตร VW เติมกล้วย 100 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร (VW++) 
   4. อาหารสูตร Orchid Seed Sowing Medium (P723 : ร้าน แพลนทมีเดียชอป) 

โดยการใช้หลอดหยดดูดเมล็ดจากขวดน้ ากลั่นที่มีเมล็ดแล้ว ใส่ลงในขวดอาหาร 
4. เก็บขวดที่ท าการเพาะเมล็ด ไว้ในห้องปลอดเชื้อที่มีอุณหภูมิ 25+2 องศาเซลเซียส ความชื้น

สัมพัทธ์ 45+5 เปอร์เซ็นต์RH ความเข้มแสง 3,000+200 ลักซ์ (Lux) 
5. บันทึกการงอกของเมล็ดเมื่อครบก าหนด 4 เดือนหลังท าการเพาะ  

การทดลองที่ 3.2 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมส าหรับพัฒนาต้นอ่อนเพ่ือการออกปลูกกล้วยไม้สิงโตกลอก 2 ชนิด  

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 

1) ต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา 2 ชนิด คือ สิงโตสยาม (Bulbophyllum siamense 
Rchb.f.) และ สิงโตอาจารย์เต็ม (Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut) จากการเพาะเมล็ดบน
อาหารปลอดเชื้อสูตรที่ให้ต้นอ่อนที่มีลักษณะสมบูรณ์ สูง 1-1.5 เซนติเมตร คือมีล าต้นแข็งแรงไม่อวบน้ า ใบ
เหยียดตึง รากสมส่วนไม่อวบสั้น  

2) อาหารปลอดเชื้อ  5 สูตร ได้แก่  
     a อาหารสูตร Vacin & Went (1949) (VW)  
     b อาหารสูตร VW เติมกล้วย   50 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง  50 กรัมต่อลิตร 
     c อาหารสูตร VW เติมกล้วย   50 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร  



     d อาหารสูตร VW เติมกล้วย 100 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง   50 กรัมต่อลิตร 
     e อาหารสูตร VW เติมกล้วย 100 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร (VW++)  

วิธีการทดลอง 
1. วางแผนการทดลองแบบ CRD ปัจจัยที่ศึกษา 
2. คัดเลือกต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะบนอาหารสูตร ที่ต้นมีความสมบูรณ์ที่สุด คือ มีใบ 1-2 ใบ

สูงประมาณ 1-2 เซนติเมตร ใบไม่หงิกงอ ล าต้นไม่อวบน้ า รากยาว 0.5 -1.0 เซนติเมตร แข็งแรงไม่อ้วนสั้น 
โดยย้ายลงบนอาหารเพ่ือศึกษาสูตรที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตจ านวน 5 สูตร ได้แก่ 

 1. อาหารสูตร  Vacin & Went (1949) (VW) 
 2. อาหารสูตร VW เติมกล้วย   50 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง  50 กรัมต่อลิตร (VW 50/50) 
 3. อาหารสูตร VW เติมกล้วย   50 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร (VW 50/100) 
 4. อาหารสูตร VW เติมกล้วย 100 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง   50 กรัมต่อลิตร (VW 100/50)  
 5. อาหารสูตร VW เติมกล้วย 100 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร (VW 100/100) 
3. เก็บขวดที่ท าการปักด าต้นอ่อน ในห้องปลอดเชื้อที่มีอุณหภูมิ 25+2 องศาเซลเซียส ความชื้น

สัมพัทธ์ 45+5 เปอร์เซนต์RH ความเข้มแสง 3,000+200 ลักซ์ (Lux)  
4. เมื่อครบเวลา 4 เดือนหลังปักด าต้นอ่อน บันทึกจ านวนยอดที่มี และความสูงจากโคนต้นถึง

ต าแหน่งสูงที่สุดของใบ 
5. เมื่อเจริญเติบโตเป็นต้นสมบูรณ์น าออกปลูกทดสอบ ในสภาพโรงเรือน 

  



8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมส าหรับเพาะเมล็ด กล้วยไม้สิงโตกลอก 2 ชนิด คือ สิงโตสยาม 

(Bulbophyllum siamense Rchb.f.) และ สิงโตอาจารย์เต็ม (Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut) 

เมื่อครบ 4 เดือนหลังท าการเพาะเมล็ดสิงโตกลอกตา 2 ชนิด บนอาหารสูตรต่าง ๆ ในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าเมล็ด

สิงโตสยาม มีร้อยละของการงอก เมล็ดมีการงอกมากที่สุดร้อยละ 43.63 บนอาหารสูตร P723 ต่างจากอาหารสูตรอ่ืน

อย่างมีนัยส าคัญ โดยลักษณะของเมล็ดที่งอก มีลักษณะสมบูรณ์  แข็งแรง เหมาะส าหรับการย้ายปลูกเพ่ือให้

เจริญเติบโตจนสามารถออกปลูกได้ ในขณะที่เมล็ดที่งอกบนสูตรอาหาร MS และ VW++ มีการงอกที่ใกล้เคียงกันที่

ร้อยละ 18.34 และ 18.47 ตามล าดับ และบนอาหารสูตร VW ที่ไม่มีการดัดแปลงมีอัตราการงอกของเมล็ดสิงโตสยาม

น้อยที่สุดที่ร้อยละ 7.09 (ตารางที่ 1)   

ในส่วนของเมล็ดสิงโตอาจารย์เต็มเม่ือครบเวลา 4 เดือน ไม่พบการงอกของเมล็ดบนอาหารสูตร VW ที่ไม่

มีการดัดแปลง และพบการงอกบนอาหารสูตร MS VW++ และ P723 ไม่แตกต่างทางสถิติ โดยมีร้อยละของจ านวน

เมล็ดที่งอกคือ 19.70 21.17 และ 20.04  ตามล าดับ และเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า พบว่าเมล็ดที่มีการงอกบนอาหาร

สูตร P723 ต้นอ่อนต้นอ่อนจะมีลักษณะสมบูรณ์มากท่ีสุด คือ ใบมีลักษณะเหยียดตรงไม่บิดงอ บางสม่ าเสมอ มองเห็น

ล าลูกกล้วยขนาดเล็ก ไม่อ้วนผิดรูป มีราก 1-2 เส้น ยาว 0.5-1 เซนติเมตร มีขนาดปกติไม่อวบอ้วนสั้น เหมาะที่จะ

น าไปย้ายปลูกเพ่ือให้เจริญเติบโตเพ่ือออกปลูกต่อไป แต่ต้นอ่อนที่งอกบนอาหารสูตร MS และ VW++ ไม่มีการพัฒนา

จนสามารถย้ายต้นกล้าได้ และ ต้นกล้ามีการพัฒนาในลักษณะอวบอ้วนผิดปกติ ล าต้นหนาสั้น ใบหนาสั้น รากอวบอ้วน

สั้น เมื่อย้ายปลูกในอาหารเพื่อให้เจริญเติบโต จะไม่โตต่อเนื่อง และแตกหน่อขนาดเล็กจ านวนมาก ท าให้ได้ต้นอ่อนที่ไม่

สามารถย้ายออกปลูกได ้

จากการทดลองพบว่าสิงโตสยามงอกและพัฒนาจนเข้าสู่ระยะย้ายต้นกล้าได้ดีที่สุด บนอาหารสูตร P723 

ซึ่งสูตร P723 มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกับ 0.25 เท่าของสูตร MS (ตารางผนวกที่ 1) มีปริมาณ Thhiamine 

HCl (VitaminB1) มากว่าสูตร MS 100 เท่า มีการเพ่ิม Peptone ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีน และ MES free acid (2-(N-

Morpholino)ethanesulfonic Acid) เป็นสารที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างของอาหารที่เตรียม 

(buffer) VitaminB1 เ ป็ น โ ค เอ น ไ ซ ม์ ที่ ช่ ว ย เ อ น ไ ซ ม์  pyruvate dehydrogenase and 2-oxoglutarate 

dehydrogenase ในกระบวนการหายใจเพ่ือเกิดการแตกตัวของโมเลกุลน้ าตาล ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช 

โดยเฉพาะกล้วยไม้ จากการที่เมล็ดกล้วยไม้มีขนาดเล็กและไม่มีเอ็นโดสเปิรม์ (https://www.sigmaaldrich.com/ 

catalog/product/sigma/t3902?lang=en&region=TH) และ VitaminB1 มีส่วนส่งเสริมให้ เกิดการเกิดยอดที่

สมบูรณ์ ซึ่งในอาหารสูตร MS มี VitamineB1 แต่ปริมาณไม่มากเท่าในสูตร P723 ในขณะที่อาหารสูตร VW ไม่มีการ

เพ่ิม VitamneB1 เลย และ อาหารสูตร VW++ มีการเติมกล้วยหอมบด และน้ ามะพร้าว ซึ่งในสารประกอบอินทรีย์ทั้ง 

2 ชนิด มี VitamneB1 ประกอบอยู่จึงท าให้มีการตอบสนองโดยมีการงอกท่ีดี  

https://www.sigmaaldrich.com/


ในขณะที่ สิงโตอาจารย์เต็ม มีร้อยละของการงอกบนอาหารสูตร MS VW++ และ P723 ไม่แตกต่างทางสถิติ 

แต่บนอาหารสูตร VW ไม่พบการงอกเลยที่เวลา 4 เดือนหลังท าการเพาะ สอดคล้องกับ งานทดลองของ ชัยชาญ มณี

รัตน์รุ่งโรจน์ และ คณะ (2554) และ ปลายฝัน จันทร์แสง และ คณะ (2560) ที่พบว่าต้นอ่อนจะเจริญได้ดีบนอาหารที่

มีการเพิ่มสารประกอบอินทรีย์ เช่น น้ ามะพร้าว มันฝรั่ง และกล้วย ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินหลายชนิด 

เมื่อเทียบการงอกของสิงโตสยามและสิงโตอาจารย์เต็ม ที่เพาะบนอาหารชนิดเดียวกันมีการตอบสนองต่อ

อาหารแต่ละสูตรแตกต่างกัน โดยบนสูตร VW พ้ืนฐาน สิงโตสยามยังสามารถพบร้อยละการงอกได้ ควรเป็นผลมาจาก

ลักษณะทางพันธุกรรม ด้วยการที่มีการกระจายพันธุ์กว้างสามารถพบได้ตั้งแต่ภาคเหนือ เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ จนถึง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่รอยต่อใกล้เคียง ในขณะที่การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของ

สิงโตอาจารย์เต็มมีน้อยกว่า เพราะมีการกระจายตัวเฉพาะจุดแล้วยังถูกจัดไว้ในบัญชีพืชที่ถูกคุกคามเสี่ย งต่อการใกล้

สูญพันธุ์ในเอกสาร Thailand Red Data: Plants (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549) บ่งบอกว่าความสามารถในการงอกของเมล็ดสิงโตทั้ง 2 ชนิด

แตกต่างกัน ขึ้นกับความสามารถในการงอกและความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่งอก  

ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การของสิงโตกลอกตา 2 ชนิดที่งอกบนอาหารสูตรต่างๆ ภายหลังท าการเพาะนาน 4 เดือน 

สูตรอาหาร 
 

จ านวนเมล็ดที่งอก(เฉลี่ย) 
สิงโตสยาม  

(Bulbophyllum siamense Rchb.f.) 
สิงโตอาจารย์เต็ม 

(Bulbophyllum smitinandii Seidenf. &Thorut) 

VW   7.90 c* nd** 
MS 18.34 b 19.70 a   
VW++ 18.47 b 21.17 a 
P723 43.63  a 20.04 a 

CV% 27.9 14.1 

*เลขท่ีก ากับด้วยตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแตกต่างค่าสถิติ 

Duncan’s Multple Range Test (DMRT) 

** nd คือ Non detect (ไม่พบการงอกของเมล็ด ในวันท่ีท าการบันทึกข้อมูล และไม่น าไปค านวนทางสถิติ) 



 
ภาพที่ 1 แสดงการงอกของเมล็ดสิงโตสยามท่ีเพาะบนอาหารสูตรต่างๆ เมื่อครบก าหนด 4 เดือน 

 
ภาพที่ 2 แสดงการงอกของเมล็ดสิงโตอาจารย์เต็มที่เพาะบนอาหารสูตรต่างๆ เมื่อครบก าหนด 4 เดือน 



      
ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดและต้นอ่อนที่สามารถพบภายหลังท าการเพาะนาน 4 เดือน  

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนยอด และความสูงของสิงโตกลอกตา 2 ชนิดที่งอกบนอาหารสูตรต่างๆ ภายหลังท าการย้ายต้น

อ่อนนาน 4 เดือน 

สูตรอาหาร 

สิงโตสยาม 
(Bulbophyllum siamense Rchb.f.) 

สิงโตอาจารย์เต็ม 
(Bulbophyllum smitinandii Seidenf. &Thorut) 

ความสูงถึงจุดสูงสุด
(เซนติเมตร) 

จ านวนยอด 
 

ความสูงถึงจุดสูงสุด 
(เซนติเมตร) 

จ านวนยอด 
 

vw 0.229 c 0.292 b 1.183 b 1.000 b 
vw 50/50 4.040 a 2.875 a 1.745 a 1.313 a 
vw 100/50 3.320 b 2.729 a 1.275 b 0.938 b 
vw 50/100 4.463 a 3.167 a 1.743 a 1.208 a 
vw 100/100 4.168 a 2.729 a 1.155 b 0.895 b 

CV% 10.4 23.4 12.3 13.8 

*เลขท่ีก ากับด้วยตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแตกต่างค่าสถิติ 

Duncan’s Multple Range Test (DMRT) 



 

                              

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะต้นกล้าที่เลือกใช้ทดสอบสูตรอาหารส าหรับการเจริญเติบโตเพ่ือการออกปลูก 

       มั น ฝ รั่ ง  100 ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร        

 
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะต้นสิงโตสยามที่เจริญบนอาหารสูตรต่างๆ  



 

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะต้นสิงโตอาจารย์เต็มที่เจริญบนอาหารสูตรต่างๆ  

  เมื่อท าการย้ายต้นกล้าสิงโตสยามและสิงโตอาจารย์เต็มจากอาหารสูตร P723 ไปเพาะเลี้ยงบนอาหาร

สูตร VW ที่มีการเพ่ิมสารอินทรีย์ที่ระดับต่างๆ ตามแผนการทดลอง โดยมีอาหารสูตร VW ที่ไม่มีการเพ่ิมสารอินทรีย์

ใดๆ เป็นสูตรเปรียบเทียบ พบว่าบนอาหารที่มีการเพ่ิมสารอินทรีย์สิงโตสยาม มีความสูงถึงจุดสูงสุด และ จ านวนยอด 

แตกต่างจากอาหารพื้นฐานที่ไม่มีการเพิ่มสารอินทรีย์อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ สิงโตอาจารย์เต็ม จะมีการเจริญเติบโต

บนอาหารที่มีการเพ่ิมมันฝรั่งที่ระดับ 50 กรัมต่อลิตรร่วมกับการเพ่ิมกล้วยหอมบดทุกระดับ จะมีความสูงถึงจุดสูงสุด 

และ จ านวนยอด แตกต่างจากอาหารพ้ืนฐานที่ไม่มีการเพ่ิมสารอินทรีย์ และเพ่ิมมันฝรั่งที่ระดับ 100 กรัมต่อลิตร

ร่วมกับทุกระดับการเพิ่มกล้วยหอมบด อย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 2)  

อาหารเพาะเลี้ยงสิงโตกลอกตาในหลายการทดลอง เช่น ชัยชาญ มณีรัตน์รุ่งโรจน์ และ คณะ (2554) 

ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด พบว่าการเลี้ยงต้นอ่อนสิงโตประหลาดบนอาหารสูตร VW 

ดัดแปลงที่มีการเพ่ิมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร น้ าต้มมันฝรั่ง 100 กรัม กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร โสภา ชู เพ็ง 

และ คณะ (2560) ศึกษาผลของ Hyponex และ BA ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สิงโตกลอกตา (Bulbophyllum 

carunculatum) ในสภาพปลอดเชื้อ บนอาหารสูตร MS ที่มีการเพ่ิมน้ าสกัดมันฝรั่ง 70 กรัมต่อลิตร และ ปลายฝัน 

จันทร์แสง และ คณะ (2560) ศึกษาอิทธิพลของน้ าตาลซูโครสและอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ (Bulbophyllum putidum) ในหลอดทดลอง โดยอาหารสูตรที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์

กล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ในหลอดทดลองคืออาหารสูตร ½ MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตรทีมีการเติม น้ า

มะพร้าว 150 มิลลิลิตร มันฝรั่งบด 50 กรัม และกล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร ปริมาณมันฝรั่งที่ใช้กับการเพาะเลี้ยง



สิงโตกลอกตาตาละชนิด เปลี่ยนแปลงตามชนิดของกล้วยไม้ ดังนั้นควรมีการทดลองที่มากชนิดขึ้น หรือใช้ในปริมาณที่

พอเหมาะกับหลักทางเศรษฐศาสตร์ด้วย 

การสังเกตการการย้ายออกปลูก  
  เมื่อต้นกล้ามีขนาดพอเหมาะ น าออกปลูกทดสอบในสภาพโรงเรือนโดยใช้สแฟคนั่มมอสเพียงอย่าง
เดียวเป็นวัสดุปลูก พบต้นอ่อนมีการรอดชีวิตทั้งหมด และมีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง หลังย้ายออกปลูกนาน 4 เดือน  

 

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะต้นสิงโตสยามที่เจริญพร้อมออกปลูก 

 

ภาพที่ 8 แสดงลักษณะต้นสิงโตสยาม หลังออกปลูกนาน 4 เดือน 



 

ภาพที่ 9 แสดงลักษณะต้นสิงโตอาจารย์เต็มที่เจริญพร้อมออกปลูก 
  

9. สรุปผลการทดลอง  

  เมื่อเพาะเมล็ดสิงโตสยามและสิงโตอาจารย์เต็มในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า เมล็ดสามารถงอกได้บน

อาหารสูตร MS VW+กล้วยหอม 100 กรัมต่อลิตร + มันฝรั่งสกัด 100 กรัมต่อลิตร และ Orchid seed sowing 

medium (P723) โดยสิงโตสยามสามารถงอกและพัฒนาต้นอ่อนได้ดีมากบนอาหารสูตร  Orchid seed sowing 

medium (P723) ในขณะที่สิงโตอาจารย์เต็มมีร้อยละของการงอกไม่แตกต่างกันในทั้ง 3 สูตรอาหาร 
 เมื่อท าการย้ายต้นกล้าสิงโตสยามและสิงโตอาจารย์เต็มลงบนอาหารสูตรส าหรับการเจริญเติบโตตาม
แผนการทดลอง พบว่า บนอาหารสูตร VW ที่ไม่มีการเพ่ิมสารอินทรีย์ สิงโตสยามมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด และ
พบการตายของต้นอ่อนเกิดขึ้นจ านวนมาก ในขณะที่สิงโตอาจารย์เต็มบนอาหารสูตร VW ที่ไม่มีการเพ่ิม
สารอินทรีย์ และมีระดับการเติมกล้วยที่ 100 กรัมต่อลิตร มีการเจริญเติบโตอ่อนไม่แตกต่างกัน แต่จะมีการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนต่างจากบนอาหารสูตร VW ที่มีการเพิ่มกล้วยที่ระดับ 50 กรัมต่อลิตร 

  

10.      การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจในการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาชนิดอ่ืน ๆ 

2. นักวิชาการสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ได้ 

3. เกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการขยายพันธุ์ปลูกเลี้ยงเพ่ือการค้า 

4. เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยไม้จากเมล็ดเพ่ือการอนุรักษ์ และ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 



 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 
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13. ภาคผนวก 

16. ตารางผนวกท่ี 1 แสดงปริมาณสารเคมีในอาหารเพาะเลี้ยง 3 สูตร (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 VW MS P723 

NH4NO3 500    1,650.0 412.5 

KNO3 525    1,900.0 475.0  

H3BO3 -          6.2               1.65 

KH2PO4 250       170.0             42.5 

NaMoO4:2H2O - 0.213               0.0625 

CoCl2:6H2O - 0.025               0.0063 

KI - 0.830               0.2075 

(CaCl3)2PO4 200     -                - 

CaCl2:2H2O -       332.0             83.0 

CuSO4:5H2O - 0.025               0.0063 

MnSO4 26.3         16.9               4.23 

MgSO4 122.09      180.69             75.18 

ZnSO4:7 H2O -           8.6               2.65 

Na2EDTA -       37.3             18.65 

FeSO4:7 H2O 5.68        27.8             13.93 

Thiamine HCl (VitamineB1) -          0.1             10.0 

Nicotinic acid -          0.5              1.0 



Pyridoxine HCl -          0.5              1.0 

Glycine -          2.0  

Myoinositol -       100.0 100.0 

MES Free acid -        - 500.0 

Peptone -         - 2,000.0 
 


