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5. บทคัดย่อ 

การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ เพ่ือหาสูตร

อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม ตั้งแต่ปี 2560-2561 ณ 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร เมื่อเพาะเมล็ดลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิม

บิเดียมบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW เติมสาร 4 ชนิด ได้แก่ น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร กล้วยหอมบด 

50 กรัมต่อลิตร peptone 1 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การงอก

ของเมล็ด 100 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดมีดัชนีการงอกดีที่สุด เมื่อเพาะเลี้ยงทั้งในที่มืดและที่สว่างบนอาหาร

สังเคราะห์สูตร VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร เป็นเวลา 4 เดือน เมื่อน าโปรโตคอร์มและต้นอ่อน 

มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับสารควบคุมการ

เจริญเติบโต 2 ชนิด ได้แก่ BA 0.0 1.0 และ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 1.0 และ 2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร) พบว่า โปรโตคอร์มเกิดและเจริญเป็นต้นอ่อนดีที่สุด เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW ที่เติม

น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เป็นเวลา 

2 เดือน ต้นกล้าเจริญเติบโตดีที่สุด เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 



กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 1.0 หรือ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เป็นเวลา 7 เดือน 

และเม่ือน าออกปลูกอนุบาลต้นมีการเจริญเติบโตดีและการรอดชีวิตสูง 

 

 

Abstract 

The aim of of this study was found suitable medium for In vitro propagation of 

Cymbidiun spp. through seed culture. The experimental did in the tissue culture laboratory 

at Phichit Agricultural Research and Development Center since 2017-2018. Seed were 

cultured on VW medium containing with 150 ml/L coconut water, 50 g/L ground banana,   

1 g/L peptone and 100 g/L potato extract water. The results showed that seed germination 

100 percent and high seed germination index when cultured at dark and light on VW 

medium containing with 100 g/L potato extract water for 4 months. Portocorm and 

seedling were culture on VW medium supplement with 0.0, 1.0 and 2.0 ml/L BA and 0.0, 

1.0 and 2.0 ml/L NAA concentration. The results showed that portocorm has best grow and 

develop to seedling when cultured on VW medium containing with 100 g/L potato extract 

water supplement with 2.0 ml/L BA and 2.0 ml/L NAA for 2 months. Seedling has growth 

well when cultured on VW medium containing with 100 g/L potato extract water 

supplement with 1.0 or 2.0 ml/L BA and 2.0 ml/L NAA for 7 months. The plantlets 

transplanted to pots has growth well and high survival. 

 

6. ค าน า 

กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium Sw.) ชื่อไทยมักเรียกว่าสกุล “กะเรกะร่อน” พบทั้งกล้วยไม้

อิงอาศัยและกล้วยไม้ดิน บางชนิดเป็นกล้วยไม้กินซากเจริญทางด้านข้าง ล าต้นมีทั้งเป็นหัวแบบเผือกหรือเป็น

เหง้าใต้ดิน ใบรูปแถบมีหลายใบเรียงสลับระนาบเดียว บางจนถึงหนาและแข็ง ใบอ่อนพับตามแนวยาว ใบแก่

หลุดร่วงที่ข้อเหลือกาบใบติดคาต้น ชนิดที่เป็นพืชอาศัยซากใบลดรูปเหลือเพียงเกล็ดที่ข้อ ช่อดอกเป็นกระจะ

ออกที่ข้อข้างล าต้นหรือที่เหง้า มีทั้งตั้งตรง ทอดเอียง และห้อยย้อย สั้นจนถึงยาว ดอกใหญ่ มีหลายดอก เรียง

เวียนแน่น กลีบเลี้ยงรูปรีจนถึงรูปแถบ กลีบปากอยู่ทางด้านล่าง รูปทรงคล้ายเรือ มักมีหูปากรูปสามเหลี่ยม 

เส้าเกสรเรียวยาว กลุ่มเรณู 2-4 กลุ่มบนแป้นก้านกลุ่มเรณู มีการกระจายพันธุ์ในเขตอบอุ่นและเขตร้อนของ



ทวีปเอเชียจนถึงทวีปออสเตรเลียส ารวจพบประมาณ 45 ชนิด ประเทศไทยพบ 18 ชนิด ตามป่าผลัดใบและ

ป่าไม่ผลัดใบทุกภูมิภาค เนื่องจากความหลากหลายของรูปลักษณะและธรรมชาติของนิสัยมีขอบเขตที่เปิด

กว้างมากพอสมควร จึงมีแหล่งก าเนิดค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกข้ึน

ไปจนถึงระดับเส้นรุ้งสูงกว่า 20 องศานอกจากนั้นยังพบว่า บางกลุ่มขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้ระดับน้ าทะเล บาง

กลุ่มขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่า 1,500 เมตร บางชนิดพบขึ้นบนต้นไม้สูง แต่บางชนิดพบ

ขึ้นอยู่ที่พ้ืนดิน (สลิล, 2552) 

สถาบันวิจัยพืชสวนและศูนย์วิจัยเครือข่ายได้ผสมพันธุ์และคัดเลือกกล้วยไม้ท้องถิ่นของไทยไว้หลาย

สกุล เพื่อพัฒนาเป็นกล้วยไม้ประดับชนิดใหม่ที่มีศักยภาพของไทย โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การใช้ประโยชน์

กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น กล้วยไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ป่าและมีบางสกุลที่เริ่มมีการพัฒนาเป็นไม้

การค้า ลักษณะต้นและดอกเป็นเอกลักษณ์ สวยแปลกตา มีความต้องการในหมู่นักสะสมกล้วยไม้แปลกและหา

ยากทั้งในและต่างประเทศ ท าให้เกิดการเก็บกล้วยไม้ป่าเหล่านี้ออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก จึงเสี่ยงต่อการ

สูญพันธุ์ตามธรรมชาติ กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม ส่วนใหญ่ที่ปลูกในประเทศไทยเป็นประเภทอาศัยอากาศเย็นใน

การเจริญเติบโต ซึ่งเคยได้มีการผสมพันธุ์เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นและปลูกเลี้ยงได้ทั้ง

อากาศหนาวหรืออากาศร้อน แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เพ่ือจะพัฒนาเป็นกล้วยไม้การค้าชนิดใหม่ 

ซึ่งต้องศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อส าหรับการขยายพันธุ์ 

และเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือสร้างความหลากหลายและความแปลกใหม่รองรับการขยายตัวของตลาดใน

อนาคต ปกติฝักกล้วยไม้ในธรรมชาติเมื่อแก่จะแตกออก เมล็ดภายในฝักจะปลิวกระจายออกจากฝัก เมล็ด

ส่วนใหญ่มีโอกาสงอกต่ า เนื่องจากอาหารสะสมในเมล็ดมีน้อยมากไม่เพียงพอต่อการงอก หรืออาจได้รับ

สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมการเพาะเมล็ดกล้วยไม้แต่ละชนิดสามารถเพาะเลี้ยงให้เจริญได้แตกต่างกันใน

อาหารสังเคราะห์สูตรต่างๆ ซึ่งมีส่วนประกอบของอาหารที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม และจ าเป็นต้องใช้

สารควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulator) หรือฮอร์โมนร่วมด้วย ซึ่งกลุ่มที่นิยมใช้ ได้แก่ กลุ่มออกซิน

และไซโตไคนิน เพ่ือกระตุ้นให้ชิ้นส่วนพืชเกิดการแบ่งเซลล์เพ่ิมจ านวน เจริญพัฒนาเป็นเอมบริโอ โพรโท

คอร์มและเป็นต้นในที่สุด (ธวัชชัยและคณะ, 2556) ดังนั้นจึงได้ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ด

และการเจริญเติบโตของลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 

 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์                                                                                                                 

1) ฝักลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู่ ได้แก่ เผือกxเผือก เผือกxลิ้นส้ม และลิ้นส้มxแดงแม 

2) สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมอาหารและใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 



3) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมอาหารและใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

4) วัสดุทางการเกษตร 

5) อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล 

 

- วิธีการ 

1) น าฝักลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมอายุ 6 เดือน มาท าความสะอาดฟอกฆ่าเชื้อและเพาะเมล็ด

บนสูตรอาหารสังเคราะห์ส าหรับเพาะเมล็ด โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 กรรมวิธี 4 ซ้ า 

กรรมวิธีประกอบด้วยอาหารสังเคราะห์สูตร VW เติมสาร 4 ชนิด ได้แก่ น้ ามะพร้าว 150 มล./ลิตร กล้วย

หอม 50 กรัม/ลิตร peptone 1 กรัม/ลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม/ลิตร แต่ละสูตรเติมน้ าตาลทราย 

20 กรัม/ลิตร ผงวุ้น 8 กรัม/ลิตร ปรับ pH 4.8 เพาะเลี้ยงในที่มืดและที่สว่างในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่

อุณหภูมิ 25±2˚C ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ ให้แสง 12 ชั่วโมง/วัน เพ่ือชักน าให้เกิดโปรโตคอร์ม 

2) เพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มและต้นอ่อนบนสูตรอาหารสังเคราะห์ส าหรับเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มและต้น

อ่อน ใช้สูตรอาหารที่ดีที่สุดของการเพาะเมล็ดร่วมกับการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต วางแผนการทดลอง

แบบ 3x3 factorial in CRD ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ ความเข้มข้นของ BA 3 ระดับ ได้แก่ 0.0, 

1.0 และ 2.0 มล./ลิตร ปัจจัยที่ 2  คือ ความเข้มข้นของ NAA 3 ระดับ ได้แก่ 0.0, 1.0 และ 2.0 มล./ลิตร 

จ านวน 9 กรรมวิธี 3 ซ้ า แต่ละสูตรเติมน้ าตาลทราย 20 กรัม/ลิตร ผงวุ้น 8 กรัม/ลิตร ปรับ pH 4.8 

เพาะเลี้ยงในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิ 25±2˚C ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ ให้แสง 12 ชั่วโมง/วัน  

3) เมื่อต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมเจริญเติบโตเต็มที่ จึงน าออกปลูกอนุบาลโดยใช้กาบ

มะพร้าวสับและขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก 

4) บันทึกข้อมูล 

- ระยะพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้โดยดัดแปลงตามวิธีของ Arditti (1967) (ตารางผนวก 1 และภาพ

ผนวก 1) ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ (Pierik et al., 1988) 

เปอร์เซ็นต์การงอก = 100x(a+b+c+d+e+f)/a+b+c+d+e+f 

  ดัชนีการงอก =100x(a+2b+3c+4d+5e+6f)/a+b+c+d+e+f 

- ระยะพัฒนาของโปรโตคอร์ม ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การเกิดต้นอ่อนและความสูงของต้นอ่อน 

- ระยะพัฒนาของต้นอ่อน ได้แก่ ความสูงต้น จ านวนใบ และการเกิดต้นใหม่ 

- ระยะพัฒนาของต้นกล้า ได้แก่ ความสูงต้น จ านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ขนาดล าต้น 

จ านวนราก ความยาวราก น้ าหนักต้น และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 



- เวลาและสถานที่ 

เวลา  เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2561  

สถานที ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเพาะเมล็ดลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 

     จากการทดลองเพาะเมล็ดลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู่ ได้แก่ เผือกxเผือก เผือกxลิ้นส้ม และ

ลิ้นส้มxแดงแม บนอาหารสังเคราะห์ VW ที่เติมสาร 4 ชนิด ได้แก่ น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร กล้วย

หอม 50 กรัมต่อลิตร Peptone 1 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงในที่มืดและที่

สว่าง 

เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเมื่อเพาะเลี้ยงในที่มืด พบว่า เผือกxเผือก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 

เดือน เกิดการงอกมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติม Peptone 1 กรัมต่อลิตร และน้ า

สกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และไม่เกิดการงอก บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร เมื่อ

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 3 และ 4 เดือน เกิดการงอกมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติม 

Peptone 1 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และเกิดการงอกน้อยที่สุด 10.0 65.0 และ 

95.0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร เผือกxลิ้นส้ม เมื่อเพาะเลี้ยง

เป็นเวลา 1 เดือน ไม่เกิดการงอก บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมสารทั้ง 4 ชนิด เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 3 และ 

4 เดือน เกิดการงอกมากที่สุด 80.0 95.0 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ าสกัด

มันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และเกิดการงอกน้อยที่สุด 10.0 20.0 และ 26.0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ บนอาหาร

สังเคราะห์ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ลิ้นส้มxแดงแม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน เกิดการ

งอกมากที่สุด 80.0 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และไม่เกิดการ

งอก บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร และกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร เมื่อ

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 3 และ 4 เดือน เกิดการงอกมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติม 

Peptone  1 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และเกิดการงอกน้อยที่สุด 30.0 40.0 และ 

70.0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร โปรโตคอร์มที่ได้จะมี

ลักษณะสีขาวครีม (ตาราง 1 และภาพผนวก 2)  

เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเมื่อเพาะเลี้ยงในที่สว่าง พบว่า เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน ลูกผสม

ทั้ง 3 คู่ ไม่เกิดการงอก บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมสารทั้ง 4 ชนิด เผือกxเผือก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 3 

และ 4 เดือน เกิดการงอกมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติม Peptone 1 กรัมต่อลิตร 



และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และเกิดการงอกน้อยที่สุด 2.00 90.0 และ 90.0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร เผือกxลิ้นส้ม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 3 และ 4 เดือน 

เกิดการงอกมากท่ีสุด 100 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และเกิดการงอก

น้อยที่สุด 1.00 65.0 และ 55.0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร

ต่อลิตร ลิ้นส้มxแดงแม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน เกิดการงอกมากที่สุด 90.0 เปอร์เซ็นต์ บนอาหาร

สังเคราะห์ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และเกิดการงอกน้อยที่สุด 20 เปอร์เซ็นต์ บนอาหาร

สังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร และ Peptone 1 กรัมต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา  3 และ 4 

เดือน เกิดการงอกมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติม Peptone 1 กรัมต่อลิตร และน้ า

สกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และเกิดการงอกน้อยที่สุด 60.0 และ 90.0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ บนอาหาร

สังเคราะห์ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร โปรโตคอร์มที่ได้จะมีลักษณะสีเขียว (ตาราง 1 และภาพ

ผนวก 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 ตาราง 1 เปอร์เซ็นต์การงอกของลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู ่ที่เพาะเลี้ยงในที่มืดและท่ีสว่างบน   

           อาหารสังเคราะห์ VW ดัดแปลงที่เติมสาร 4 ชนิด เป็นเวลา 1-4 เดือน 

สูตรอาหาร 
ที่มืด ที่สว่าง 

1 2 3 4 1 2 3 4 

เผือกxเผือก 

น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. 5.00 80.0 100 100 0.00 20.0 90.0 100 

กล้วยหอม 50 ก./ล. 0.00 10.0 65.0 95.0 0.00 2.00 90.0 90.0 

Peptone 1 ก./ล. 100 100 100 100 0.00 100 100 100 



น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 ก./ล. 100 100 100 100 0.00 100 100 100 

เผือกxลิ้นส้ม 

น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. 0.00 10.0 20.0 26.0 0.00 1.00 65.0 55.0 

กล้วยหอม 50 ก./ล. 0.00 15.0 40.0 45.0 0.00 1.00 80.0 90.0 

Peptone 1 ก./ล. 0.00 60.0 90.0 100 0.00 90.0 100 100 

น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 ก./ล. 0.00 80.0 95.0 100 0.00 100 100 100 

ลิ้นส้มxแดงแม 

น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. 0.00 40.0 80.0 85.0 0.00 40.0 60.0 90.0 

กล้วยหอม 50 ก./ล. 0.00 30.0 40.0 70.0 0.00 20.0 90.0 90.0 

Peptone 1 ก./ล. 60.0 100 100 100 0.00 20.0 100 100 

น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 ก./ล. 80.0 100 100 100 0.00 90.0 100 100 

              

ดัชนีการงอกของเมล็ดเมื่อเพาะเลี้ยงในที่มืด พบว่า เผือกxเผือก มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มีดัชนีงอกมากที่สุด 301 บนอาหารสังเคราะห์ที่เติม Peptone 1 

กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และมีดัชนีการงอกน้อยที่สุด 199 บนอาหารสังเคราะห์ที่

เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน มีดัชนีการงอกมากที่สุด  306 และ 302 บน

อาหารสังเคราะห์ที่เติม Peptone 1 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และมีดัชนีการงอก

น้อยที่สุด 210 บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน มีดัชนี

งอกมากท่ีสุด 385 บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม

ต่อลิตร และมีดัชนีการงอกน้อยที่สุด 275 บนอาหารสังเคราะห์ที่ เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร เมื่อ

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน มีดัชนีการงอกมากที่สุด  403 และ 415 บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ ามะพร้าว 

150 มิลลิลิตรต่อลิตร Peptone 1 กรัมต่อลิตร และน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และมีดัชนีการงอกน้อย

ที่สุด 330 บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร เผือกxลิ้นส้ม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 2 3 

และ 4 เดือน มีดัชนีงอกมากที่สุด 142 280 310 และ 420 ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ าสกัดมัน

ฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และมีดัชนีการงอกน้อยที่สุด 101 210 230 และ 233 ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์

ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ลิ้นส้มxแดงแม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 2 3 และ 4 เดือน มีดัชนี

งอกมากที่สุด  280 301 310 และ 390 ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อ

ลิตร และมีดัชนีการงอกน้อยที่สุด 140 230 240 และ 280 ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 

50 กรัมต่อลิตร (ตาราง 2) 



ดัชนีการงอกของเมล็ดเมื่อเพาะเลี้ยงในที่สว่าง พบว่า เผือกxเผือก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 2 3 

และ 4 เดือน  มีดัชนีงอกมากที่สุด  190 302 382 และ 500 ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ าสกัด

มันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และมีดัชนีการงอกน้อยที่สุด  150 202 295 และ 357 ตามล าดับ บนอาหาร

สังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร เผือกxลิ้นส้ม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 2 3 และ 4 เดือน มีดัชนี

งอกมากที่สุด 162 301 390 และ 477 ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อ

ลิตร และมีดัชนีการงอกน้อยที่สุด 100 121 270 และ 275 ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ ามะพร้าว 

150 มิลลิลิตรต่อลิตร ลิ้นส้มxแดงแม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มีดัชนีงอกมากที่สุด 150 บนอาหาร

สังเคราะห์ที่เติมกล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร และมีดัชนีการงอกน้อยที่สุด 101 บนอาหารสังเคราะห์ที่น้ า

มะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน มีดัชนีงอกมากที่สุด 290 บนอาหาร

สังเคราะห์ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และมีดัชนีการงอกน้อยที่สุด 220 บนอาหารสังเคราะห์ที่

กล้วยหอม 50 กรัมต่อลิตร และ Peptone 1 กรัมต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 และ 4 เดือน มีดัชนีงอก

มากที่สุด 324 และ 495 ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร และมีดัชนี

การงอกน้อยที่สุด 260 และ 330 ตามล าดับ บนอาหารสังเคราะห์ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร 

(ตาราง 2) 

Arditti and Ernst (1993) รายงานว่า ในมันฝรั่งมีสารโพลีเอมีน (polyamine) เชน putresine  

spermine และ spermidine กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ของเนื้อเยื่อ และในระยะที่หัวมันฝรั่งเกิดการงอก 

สารเหลานี้จะพบมากที่บริเวณยอด สารกลุมนี้มีผลตอการเพ่ิมกรดนิวคลีอิก (nucleic acid) ท าให้เกิดการ 

แบงเซลลแบบ mitosis มากขึ้นในเนื้อเยื่อพืช และยังปองกันการสลายตัวของคลอโรพลาสตและโปรตีน และ

การใสมันฝรั่งในสูตรอาหาร มีรายงานวาชวยใหเมล็ดงอกไดดีขึ้นและตนออนจะมีความแข็งแรง และได้ศึกษา

ผลของแสง และอายุฝักต่อการพัฒนาการงอกของเมล็ดของกล้วยไม้นางกรายในหลอดทดลอง จากการศึกษา

พบว่า เมล็ดที่เพาะในสภาวะที่ได้รับแสง 12 ชั่วโมงต่อวัน  มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดดีที่สุด 39.31, 

61.85 และ 68.79 เปอร์เซ็นต์ ในสัปดาห์ที่ 8, 12 และ 16  ตามล าดับ และพบว่าเมล็ดจากฝักของกล้วยไม้

นางกราย อายุ 7 สัปดาห์ ที่เพาะในที่ได้รับแสง 12 ชั่วโมงต่อวัน มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดดีที่สุด เมื่อ

เวลาผ่านไป 8, 12 และ 16 สัปดาห์ (อรรณพ และคณะ, 2555) 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง 2 ดัชนีการงอกของลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู ่ที่เพาะเลี้ยงในที่มืดและท่ีสว่างบน   

           อาหารสังเคราะห์ VW ดัดแปลงที่เติมสาร 4 ชนิด เป็นเวลา 1-4 เดือน 

สูตรอาหาร 
ที่มืด ที่สว่าง 

1 2 3 4 1 2 3 4 

เผือกxเผือก 

น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. 204 b 290 b 385 a 415 a 170 c 220 b 320 b 395 c 

กล้วยหอม 50 ก./ล. 199 c 210 c 275 c 330 b 150 d 202 c 295 c 357 d 

Peptone 1 ก./ล. 301 a 302 a 340 b 403 a 180 b 301 a 380 a 420 b 

น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 ก./ล. 301 a 306 a 385 a 415 a 190 a 302 a 382 a 500 a 

C.V.(%) 0.5 1.3 1.4 2.5 2.9 1.1 3.3 2.3 

เผือกxลิ้นส้ม  

น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. 101 c 210 c 230 b 233 d 100 b 121 d 270 d 275 c 

กล้วยหอม 50 ก./ล. 102 c 215 c 250 b 265 c 101 b 131 c 290 c 370 b 

Peptone 1 ก./ล. 134 b 260 b 305 a 380 b 160 a 290 b 333 b 463 a 

น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 ก./ล. 142 a 280 a 310 a 420 a 162 a 301 a 390 a 477 a 

C.V.(%) 2.2 2.1 5.5 1.5 1.3 1.3 2.6 3.3 

ลิ้นส้มxแดงแม 

น้ ามะพร้าว 150 มล./ล. 150 c 240 b 280 b 300 c 101 c 240 b 260 c 330 c 

กล้วยหอม 50 ก./ล. 140 d 230 c 240 c 280 d 150 a 220 c 290 b 332 c 

Peptone 1 ก./ล. 260 b 301 a 302 a 370 b 110 b 220 c 320 a 435 b 

น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 ก./ล. 280 a 301 a 310 a 390 a 110 b 290 a 324 a 495 a 

C.V.(%) 2.4 1.4 1.6 2.0 3.7 2.1 1.6 1.5 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 

การเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 

จากการทดลองเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู่ ได้แก่ เผือกxเผือก เผือกx

ลิ้นส้ม และลิ้นส้มxแดงแม บนอาหารสังเคราะห์ VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติม 



BA ที่ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 

2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร (ภาพผนวก 4 และ 5) 

เปอร์เซ็นต์การเกิดต้นอ่อนของลูกผสมกล้วยไม้ พบว่า เผือกxเผือก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 และ 2

เดือน เกิดต้นอ่อนมากที่สุด 45.0 และ 90.0 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และเกิดต้นอ่อนน้อยที่สุด 15.0 และ 60.0 เปอร์เซ็นต์ บนอาหาร

สังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 และ 2 เดือน เกิดต้นอ่อนมากที่สุด 20.0 และ 80.0 

เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อ

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน เกิดต้นอ่อนน้อยที่สุด 5.00 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน เกิดต้นอ่อนน้อยที่สุด 70.0 

เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน เกิดต้นอ่อน 5.00-

10.0 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA และ NAA ที่ทุกระดับความเข้มข้น และไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน เกิดต้นอ่อนมากที่สุด 70.0 เปอร์เซ็นต์ บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 และ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และเกิดต้นอ่อน

น้อยที่สุด 40.0 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA  และมีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 3)  

ตาราง 3 เปอร์เซ็นต์การเกิดต้นอ่อนของโปรโตรคอร์มลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู ่ที่เพาะเลี้ยง 

           บนอาหารสังเคราะห์ VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม/ลิตร ร่วมกับฮอร์โมน BA และ NAA ที ่

           ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 1 และ 2 เดือน 

ระยะเวลา 1 เดือน 2 เดือน 

ฮอร์โมน NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) 

BA (มล./ล.) 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 

เผือกxเผือก 

0.0 35.0 aB 25.0 aC 45.0 aA 80.0 bB 90.0 aA 90.0 aA 

1.0 30.0 aA 30.0 aA 15.0 cB 80.0 bA 80.0 bA 60.0 bB 

2.0 15.0 bB 30.0 aA 30.0 bA 90.0 aA 90.0 aA 90.0 aA 

C.V.(%) 17.6 6.0 



เผือกxลิ้นส้ม 

0.0 10.0 aA 10.0 aA 10.0 bA 80.0 aA 75.0 bA 80.0 aA 

1.0 5.00 aC 10.0 aB 15.0 abA 75.0 bA 70.0 cA 70.0 bA 

2.0 10.0 aB 10.0 aB 20.0 aA 75.0 bA 80.0 aA 80.0 aA 

C.V.(%) 42.4 6.6 

ลิ้นส้มxแดงแม 

0.0 10.0 aA 10.0 aA 10.0 aA 40.0 cB 50.0 bA 50.0 cA 

1.0 10.0 aA 10.0 aA 5.00 aB 60.0 bA 60.0 aA 60.0 bA 

2.0 5.00 aB 5.00 aB 10.0 aA 70.0 aA 60.0 aB 70.0 aA 

C.V.(%) 32.5 8.7 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ BA ที่ระดับความเขม้ข้นของ NAA เดียวกัน (ด้านสดมภ์) ใช้อักษร a, b, c 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ NAA ที่ระดับความเข้มข้นของ BA เดียวกัน (ด้านแถว) ใช้อักษร A, B, C 

ความสูงต้นอ่อนของลูกผสมกล้วยไม้ พบว่า เผือกxเผือก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 และ 2 เดือน มี

ความสูงต้นมากที่สุด 2.60 และ 3.60 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ 

NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มีความสูงต้นน้อยที่สุด 1.50 เซนติเมตร บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 

เดือน มีความสูงต้นน้อยที่สุด 2.20 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ 

NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็น

เวลา 1 และ 2 เดือน มีความสูงต้นมากที่สุด 1.30 และ 3.00 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มีความสูงต้นน้อยที่สุด 

0.50 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อ

เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน มีความสูงต้นน้อยที่สุด 2.20 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มx

แดงแม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 และ 2 เดือน มีความสูงต้นมากที่สุด 2.00 และ 3.70 เซนติเมตร บนอาหาร

สังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 0.50 

และ 2.40 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 4) 

 



 

ตาราง 4 ความสูงต้น (เซนติเมตร) ของต้นอ่อนจากการเจริญของโปรโตคอร์มลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม  

           3 ลูกผสม ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง ร่วมกับฮอร์โมน BA และ  

              NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 1 และ 2 เดือน 

ระยะเวลา 1 เดือน 2 เดือน 

ฮอร์โมน NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) 

BA (มล./ล.) 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 

เผือกxเผือก 

0.0 2.50 aA 2.30 aA 2.60 aA 2.80 aC 3.20 aB 3.60 aA 

1.0 2.20 aA 1.50 bB 2.10 bAB 2.90 aA 2.60 bB 2.20 cC 

2.0 2.00 aA 2.20 aA 2.00 bA 2.70 aB 2.70 bB 3.00 bA 

C.V.(%) 16.5 6.1 

เผือกxลิ้นส้ม 

0.0 1.10 bA 1.10 aA 0.70 bB 3.00 aA 3.00 aA 2.80 aA 

1.0 0.50 cB 1.10 aA 1.10 aA 2.50 bB 2.20 bC 3.00 aA 

2.0 1.30 aA 1.00 aB 1.00 aB 3.00 aA 2.80 aA 3.00 aA 

C.V.(%) 11.7 5.8 

ลิ้นส้มxแดงแม 

0.0 2.00 aA 1.00 aB 1.00 bB 3.60 aA 3.20 aB 2.50 bC 

1.0 0.50 cB 1.10 aA 1.10 bA 2.40 cB 3.00 aA 2.50 bB 

2.0 1.50 bB 1.00 aC 2.00 aA 2.80 bC 3.20 aB 3.70 aA 

C.V.(%) 12.3 4.7 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ BA ที่ระดับความเขม้ข้นของ NAA เดียวกัน (ด้านสดมภ์) ใช้อักษร a, b, c 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ NAA ที่ระดับความเข้มข้นของ BA เดียวกัน (ด้านแถว) ใช้อักษร A, B, C 

การเพาะเลี้ยงต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 

จากการทดลองเพาะเลี้ยงต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู่ ได้แก่ เผือกxเผือก เผือกxลิ้น

ส้ม และลิ้นส้มxแดงแม บนอาหารสังเคราะห์ VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม/ลิตร ร่วมกับการเติม BA ที่



ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร  

ความสูงต้น พบว่า เผือกxเผือก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มีความสูงมากที่สุด 3.08  

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความสูงน้อยที่สุด 2.02 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3  และ 5 เดือน มีความสูงมากที่สุด 5.41 และ 7.08 เซนติเมตร บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงน้อยที่สุด 

3.75 และ 5.40 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตร

ต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มี

ความสูงต้นมากที่สุด 3.71 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 2.73 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตร

ต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน มีความสูงต้นมากที่สุด 6.22 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความสูงต้นน้อยที่สุด 4.84 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 5 เดือน มีความสูงต้นมากที่สุด 6.77 เซนติเมตร บนอาหาร

สังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 5.94 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มีความสูงต้นมาก

ที่สุด 3.41 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 1.98 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 

1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 และ 5 เดือน มีความสูงต้นมากที่สุด 5.36 และ 7.33 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความสูงต้นน้อยที่สุด 3.84 และ 5.78 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ 

NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 5)  

 

ตาราง 5 ความสูงต้น (เซนติเมตร) ของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู ่ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร 

            สังเคราะห์ VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง ร่วมกับฮอร์โมน BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆเป็น 

            เวลา 1 3 และ 5 เดือน 
ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 5 เดือน 



ฮอร์โมน NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) 

BA (มล./ล.) 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 

เผือกxเผือก 

0.0 2.37 aA 2.58 aA 2.03 bA 4.67 aA 4.61 aA 3.75 bA 5.94 aA 6.06 aA 5.40 bA 

1.0 2.13 aB 2.53 aB 3.08 aA 4.25 aA 4.78 aA 5.41 aA 5.79 aB 6.25 aB 7.08 aA 

2.0 2.40 aA 2.22 aA 2.02 bA 4.63 aA 4.30 aA 4.20 bA 6.38 aA 5.55 aA 5.59 bA 

C.V.(%) 17.5 12.0 7.9 

เผือกxลิ้นส้ม 

0.0 3.20 aA 2.73 cA 3.08 bA 5.09 aA 4.84 cA 5.13 bA 6.21 aA 5.99 bA 6.39 aA 

1.0 2.99 aA 3.16 bA 3.25 bA 5.15 aA 5.48 bA 5.38 bA 6.03 aA 6.49 abA 6.45 aA 

2.0 3.40 aA 3.71 aA 3.68 aA 5.05 aB 6.06 aA 6.22 aA 5.94 aB 6.77 aA 6.63 aA 

C.V.(%) 9.4 7.9 5.9 

ลิ้นส้มxแดงแม 

0.0 2.64 aB 3.41 aA 3.16 aA 4.37 aB 5.35 aA 5.36 aA 6.35 aB 7.16 aA 7.33 aA 

1.0 2.78 aA 2.65 bA 1.98 cB 4.70 aA 4.39 bA 3.99 bA 6.54 aA 6.33 bA 6.20 bA 

2.0 2.69 aA 2.27 bA 2.41 bA 4.24 aA 3.84 bA 4.21 bA 6.05 aA 5.78 bA 6.41 bA 

C.V.(%) 9.0 8.6 5.4 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ BA ที่ระดับความเขม้ข้นของ NAA เดียวกัน (ด้านสดมภ์) ใช้อักษร a, b, c 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ NAA ที่ระดับความเข้มข้นของ BA เดียวกัน (ด้านแถว) ใช้อักษร A, B, C 

 

จ านวนใบ พบว่า เผือกxเผือก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 3 และ 5 เดือน มีจ านวนใบ 2.78-3.16 ใบ 

3.10-3.52 ใบ และ 3.53-4.24 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA และ NAA ที่ทุกระดับความเข้มข้น และ

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มีจ านวนใบ 

3.12-3.57 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA และ NAA ที่ทุกระดับความเข้มข้น และไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 และ 5 เดือน มีจ านวนใบมากที่สุด 5.55 และ 5.32 ใบ 

บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนใบน้อย

ที่สุด 3.43 และ 3.45 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มี

จ านวนใบมากที่สุด 3.53 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตร

ต่อลิตร และมีจ านวนใบน้อยที่สุด 2.67 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA และมีความแตกต่าง

กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 และ 5 เดือน ต้นกล้ามีจ านวนใบมากที่สุด 4.11 และ 

5.25 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อ



เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน มีจ านวนใบน้อยที่สุด 3.01 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 5 เดือน มีจ านวนใบน้อยที่สุด 3.42 ใบ บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 6) 

 

ตาราง 6 จ านวนใบของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 ลูกผสม ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์  

            VW ที่เตมิน้ าสกัดมันฝรั่ง ร่วมกับฮอร์โมน BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา         

            1 3 และ 5 เดือน 
ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 5 เดือน 

ฮอร์โมน NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) 

BA (มล./ล.) 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 

เผือกxเผือก 

0.0 3.00 aA 2.96 aA 2.99 aA 3.33 aA 3.52 aA 3.44 aA 3.53 aB 3.69 aAB 4.24 aA 

1.0 2.77 aA 2.87 aA 3.16 aA 3.23 aA 3.32 aA 3.30 aA 3.79 aA 3.74 aA 3.84 aA 

2.0 3.03 aA 3.00 aA 2.78 aA 3.10 aA 3.16 aA 3.10 aA 4.09 aA 3.88 aA 3.77 aA 

C.V.(%) 10.9 7.8 8.7 

เผือกxลิ้นส้ม 

0.0 3.28 aA 3.13 aA 3.29 aA 3.42 aB 5.55 aA 4.24 aB 3.40 aB 5.32 aA 3.63 aB 

1.0 3.43 aAB 3.13 aB 3.57 aA 3.52 aA 3.77 bA 4.00 aA 3.21 aA 3.84 bA 3.72 aA 

2.0 3.12 aA 3.38 aA 3.37 aA 4.22 aA 3.46 bA 3.43 aA 4.16 aA 3.53 bA 3.45 aA 

C.V.(%) 7.2 15.0 7.6 

ลิ้นส้มxแดงแม 

0.0 2.67 bC 2.94 bB 3.16 bA 3.78 aA 3.01 bB 3.28 aB 4.33 aA 3.50 bA 4.02 aA 

1.0 3.18 aB 3.41 aA 3.53 aA 3.27 bA 3.23 bA 3.35 aA 3.54 aA 3.57 bA 3.42 aA 

2.0 3.22 aA 3.19 abA 3.24 abA 3.35 bB 4.11 aA 3.34 aB 3.60 aB 5.25 aA 3.69 aB 

C.V.(%) 5.7 7.1 12.5 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ BA ที่ระดับความเขม้ข้นของ NAA เดียวกัน (ด้านสดมภ์) ใช้อักษร a, b, c 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ NAA ที่ระดับความเข้มข้นของ BA เดียวกัน (ด้านแถว) ใช้อักษร A, B, C 

 

การเกิดต้นใหม่ พบว่า เผือกxเผือก เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 3 และ 5 เดือน เกิดต้นใหม่มากที่สุด 

1.89 2.14 และ 2.33 ต้น บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 และ 3 เดือน เกิดต้นใหม่น้อยที่สุด 1.00 และ 1.04 ต้น บนอาหารสังเคราะห์



ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 5 เดือน เกิดต้นใหม่

น้อยที่สุด 1.32 ต้น บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 3 และ 5 เดือน เกิด

ต้นใหม่ 1.60-2.28 1.70-2.70 และ 1.92-3.30 ต้น บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA และ NAA ที่ทุกระดับ

ความเข้มข้น และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 

และ 3 เดือน เกิดต้นใหม่มากท่ีสุด 1.47 และ 2.63 ต้น บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน เกิดต้นใหม่น้อยที่สุด 1.00 ต้น บนอาหาร

สังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน 

เกิดต้นใหม่น้อยที่สุด 1.53 ต้น บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 5 เดือน เกิดต้นใหม่มากท่ีสุด 4.64 ต้น บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และเกิดต้นใหม่น้อยที่สุด 2.65 ต้น บนอาหาร

สังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 7) 

 

ตาราง 7 การเกิดต้นใหม่ของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 ลูกผสม ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร 

            สังเคราะห์ VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง ร่วมกับฮอร์โมน BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็น 

            เวลา 1 3 และ 5 เดือน 
ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 5 เดือน 

ฮอร์โมน NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) 

BA (มล./ล.) 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 

เผือกxเผือก 

0.0 1.20 aA 1.29 aA 1.09 bA 1.52 aA 1.48 aA 1.33 bA 1.73 aA 1.59 aA 1.37 bA 

1.0 1.00 aB 1.00 bB 1.89 aA 1.12 ab 1.04 bB 2.14 aA 1.33 aB 1.36 aB 2.33 aA 

2.0 1.00 aA 1.18 abA 1.00 bA 1.10 bB 1.68 aA 1.17 bB 1.32 aA 1.84 aA 1.38 bA 

C.V.(%) 13.3 16.7 18.6 

เผือกxลิ้นส้ม 

0.0 2.28 aA 1.94 aA 1.63 aA 2.70 aA 2.55 aA 1.70 aB 3.14 aA 3.30 aA 1.92 aA 

1.0 1.60 aA 1.89 aA 2.05 aA 2.10 aA 2.03 aA 2.19 aA 2.49 aA 2.24 aA 2.56 aA 

2.0 2.01 aA 1.69 aA 1.84 aA 2.28 aA 2.18 aA 2.39 aA 2.54 aA 2.30 aA 2.65 aA 

C.V.(%) 14.3 19.7 14.3 

ลิ้นส้มxแดงแม 

0.0 1.10 aA 1.17 aA 1.06 bA 2.23 aA 2.08 aA 1.53 bA 2.67 aB 4.64 aA 2.65 aB 



1.0 1.28 aA 1.17 aA 1.47 aA 2.15 aA 1.94 aA 2.63 aA 3.41 aA 2.90 bA 3.46 aA 

2.0 1.25 aA 1.21 aA 1.00 bA 2.50 aA 1.75 aA 1.73 abA 4.01 aA 3.60 abA 2.86 aA 

C.V.(%) 14.7 27.1 13.1 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ BA ที่ระดับความเขม้ข้นของ NAA เดียวกัน (ด้านสดมภ์) ใช้อักษร a, b, c 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ NAA ที่ระดับความเข้มข้นของ BA เดียวกัน (ด้านแถว) ใช้อักษร A, B, C 

ธวัชชัยและคณะ (2556)  รายงานว่า การเพ่ิมจ านวนโพรโทคอร์มกล้วยไม้เอ้ืองสายล่องแล่งในอาหาร 

½MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต สามารถชักน าให้เกิดโพรโทคอร์มได้ดีที่สุดคือได้ 0.43 กรัมใน

ระยะเวลา 2 เดือน การชักน าให้โพรโทคอร์มกล้วยไม้เอ้ืองสายล่องแล่งเจริญเป็นต้นในอาหาร  ½MS ที่เติม 

BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน าให้เกิดยอดได้มากที่สุดคือ 180 ยอด อาหารที่ชัก

น าให้ต้นสูงมากท่ีสุดคืออาหาร ½MS ที่เติม BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชัก

น าให้ต้นสูงมากท่ีสุดเท่ากับ 0.93 เซนติเมตร ส่วนอาหารที่ชักน าให้เกิดรากมากที่สุดคืออาหาร ½MS ที่ไม่เติม

สารควบคุมการเจริญเติบโต สามารถชักน าให้เกิดรากมากที่สุดคือ 8.44 ราก และอาหารที่ชักน าให้เกิดราก

ยาวที่สุดคืออาหาร ½MS ที่เติม NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความยาวรากคือ 0.60 เซนติเมตร การไม่ใช้สาร

ควบคุมการเจริญเติบโตเหมาะสมกับการเพ่ิมจ านวนโพรโทคอร์มและจ านวนราก ส่วนอาหารที่มีสารควบคุม

การเจริญ NAA และ BA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเพ่ิมจ านวนและความยาวยอดได้ดี จึงใช้

ทั้ง 2 สูตรนี้ในการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอ้ืองสายล่องแล่ง 

ปิยะพร และเลิศชาย (2549) รายงานว่า ต้นอ่อนกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารที่

เติม NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต้นอ่อนมีจ านวนยอดเฉลี่ยต่อต้น ความสูง

ยอดเฉลี่ยต่อต้นและจ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นสูงที่สุดคือ 2.40, 2.53 และ 5.16 ตามล าดับ และต้นอ่อนที่

เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม IBA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดราก จ านวนรากเฉลี่ยต่อต้น และ

จ านวนรากเฉลี่ยต่อต้นคือ 100%, 4.80 และ 4.66 เซนติเมตร ตามล าดับ และการศึกษาผลของสารกระตุ้น

การเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้  Cymbidium aloifolium (L.) Sw. พบว่าต้นอ่อนที่

เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการเจริญเติบโตได้ดี

ที่สุด และสามารถชักน าให้เกิดรากได้ดีที่สุด เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 

มิลลิกรัมต่อลิตร (Nayak et al., 1998) 

รัตนาวลี (2557) รายงานว่า จากการศึกษาการเกิดเป็นต้นใหม่และการเกิดรากของกล้วยไม้เอ้ืองนาชี 

เมื่อน ายอดอ่อนเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS สามารถชักน าให้เกิดยอดใหม่ได้ดีที่สุด ย้ายต้นอ่อนเพาะเลี้ยง

บนอาหารสูตร MS เติมฮอร์โมน NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และผงถ่าน 1 



กรัมต่อลิตร ต้นอ่อนสามารถเจริญเติบโตได้ดี และการศึกษาผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญและพัฒนา

ของต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองนางชี เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารดัดแปลงสูตร VW ที่เติม BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดีที่สุด (Makhanpan, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูกอนุบาลต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 

การเจริญเติบโตของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู่ ได้แก่ เผือกxเผือก เผือกxลิ้นส้ม และ

ลิ้นส้มxแดงแม ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติม 

BA ที่ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 

2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร อายุ 7 เดือน ออกขวดเพ่ือปลูกอนุบาล (ภาพผนวก 9 10 และ 11) 

ความสูงต้น พบว่า เผือกxเผือก มีความสูงต้นมากท่ีสุด 9.32 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 6.41 เซนติเมตร บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีความสูงต้นมากที่สุด 9.07 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 6.92 เซนติเมตร บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีความสูงต้น 8.07-8.96 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA และ NAA ที่ทุกระดับความเข้มข้น และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 8)  

จ านวนใบ พบว่า เผือกxเผือก มีจ านวนใบมากที่สุด 4.30 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนใบน้อยที่สุด 3.70 ใบ บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีจ านวนใบ 3.80-4.20 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA และ NAA ที่ทุกระดับ

ความเข้มข้น และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีจ านวนใบมากที่สุด 4.63 

ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนใบ



น้อยที่สุด 3.69 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (ตาราง 8)  

ความกว้างใบ พบว่า เผือกxเผือก มีความกว้างใบมากที่สุด 0.42 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความกว้างใบน้อยที่สุด 0.29 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

เผือกxลิ้นส้ม มีความกว้างใบมากท่ีสุด 0.41 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความกว้างใบน้อยที่สุด 0.30 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 และ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีความกว้างใบ 0.40-0.44 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA และ NAA 

ที่ทุกระดับความเข้มข้น และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 8)  

ความยาวใบ พบว่า เผือกxเผือก มีความยาวใบมากที่สุด 7.68 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวใบน้อยที่สุด 4.93 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีความยาวใบมากที่สุด 6.69 เซนติเมตร บนอาหาร

สังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA และมีความยาวใบน้อยที่สุด 4.89 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

ลิ้นส้มxแดงแม มีความยาวใบมากที่สุด 8.29 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวใบน้อยที่สุด 6.78 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (ตาราง 8)  

จ านวนราก พบว่า เผือกxเผือก มีจ านวนราก 3.83-4.43 ราก บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA และ 

NAA ที่ทุกระดับความเข้มข้น และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีจ านวนราก

มากที่สุด 5.23 ราก บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และมีจ านวนรากน้อยที่สุด 4.03 ราก บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีจ านวนราก 3.60-4.37 

ราก บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA และ NAA ที่ทุกระดับความเข้มข้น และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 8)  

ความยาวราก พบว่า เผือกxเผือก มีความยาวรากมากที่สุด 6.77 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวรากน้อยที่สุด 3.27 



เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีความยาวรากมากที่สุด 6.27 เซนติเมตร บนอาหาร

สังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA และมีความยาวรากน้อยที่สุด 3.32 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีความยาวรากมากที่สุด 6.85 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวรากน้อยที่สุด 4.61 เซนติเมตร บนอาหาร

สังเคราะหท์ี่ไม่เติม BA และ NAA และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 8)  

น้ าหนักต้น พบว่า เผือกxเผือก มีน้ าหนักต้นมากที่สุด 1.16 กรัม บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 

1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีน้ าหนักต้นน้อยที่สุด 0.73 กรัม บนอาหาร

สังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีน้ าหนักต้นมากที่สุด 1.51 กรัม บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีน้ าหนักต้นน้อยที่สุด 0.79 กรัม บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีน้ าหนักต้นมากที่สุด 1.11 กรัม บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีน้ าหนักต้นน้อยที่สุด 0.48 กรัม บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่เติม BA 

และ NAA และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 8)  

 

 

ตาราง 8 การเจริญเติบโตของลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 ลูกผสม ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์  

           VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง ร่วมกับฮอร์โมน BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ อายุ 7 เดือน  

           ออกขวดเพ่ือปลูกอนุบาล  
ลูกผสม เผือกxเผือก เผือกxลิ้นส้ม ลิ้นส้มxแดงแม 

ฮอร์โมน NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) 

BA (มล./ล.) 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 

ความสูงต้น (ซม.) 

0.0 8.08 aA 7.19 aB 6.85 bB 8.01 aA 7.13 bA 7.60 aA 8.96 aA 8.70 aA 8.07 aA 

1.0 8.16 aB 7.82 aB 9.32 aA 6.92 aA 7.72 abA 8.50 abA 8.72 aA 8.40 aA 8.53 aA 

2.0 8.32 aA 7.13 aB 6.41 bC 7.55 aA 8.78 abA 9.07 aA 8.84 aA 8.79 aA 8.89 aA 

C.V.(%) 5.1 8.4 8.0 

จ านวนใบ 

0.0 3.93 aA 3.70 bA 4.10 aA 4.17 aA  3.80 aA 4.10 aA 3.69 bA 3.90 bA 4.00 aA 



1.0 4.21 aA 4.30 aA 4.13 aA 3.87 aA 4.27 aA 4.20 aA 4.13 aA 4.07 bA 4.07 aA 

2.0 3.77 aA 4.03 abA 4.10 aA 3.90 aA 3.87 aA 4.13 aA 3.87 abC 4.63 aA 4.27 aB 

C.V.(%) 6.6 8.3 5.9 

ความกวา้งใบ (ซม.) 

0.0 0.29 bC 0.33 bB 0.42 aA 0.38 aA 0.31 bB 0.36 bA 0.42 aA 0.40 aA 0.43 aA 

1.0 0.39 aA 0.38 aA 0.41 aA 0.31 bC 0.37 aB 0.41 aA 0.42 aA 0.43 aA 0.43 aA 

2.0 0.32 bB 0.40 aA 0.40 aA 0.30 bB 0.36 aA 0.30 cB 0.43 aA 0.43 aA 0.44 aA 

C.V.(%) 5.9 5.7 6.5 

ความยาวใบ (ซม.) 

0.0 6.64 aA 5.56 bB 5.19 bB 6.69 aA 5.13 bB 5.65 aB 8.20 aA 7.07 aB 6.78 aB 

1.0 6.77 aB 6.45 aB 7.68 aA 4.89 bA 5.54 abA 6.12 aA 7.89 aA 6.82 aB 7.09 aB 

2.0 6.46 aA 5.47 bB 4.93 bB 5.56 bA 6.37 aA 6.68 aA 8.29 aA 7.73 aA 7.43 aA 

C.V.(%) 7.6 9.8 9.5 

จ านวนราก 

0.0 4.37 aA 3.83 aA 4.13 aA 4.77 aA 4.30 aB 5.23 aA 4.27 aA 3.60 aA 3.79 aA 

1.0 4.03 aA 4.10 aA 4.17 aA 4.57 abA 4.60 aA 4.93 aA 4.37 aA 4.30 aA 4.33 aA 

2.0 4.07 aA 3.90 aA 4.43 aA 4.03 bB 4.87 aA 5.03 aA 4.17 aA 4.17 aA 4.30 aA 

C.V.(%) 7.9 8.2 10.9 

ความยาวราก (ซม.) 

0.0 6.03 aA 3.27 bB 3.66 bB 6.27 aA 3.32 bB 3.79 aB 4.61 bA 5.44 bA 5.09 bA 

1.0 6.77 aA 5.36 aB 3.74 bC 3.95 bA 3.90 abA 3.63 aA 5.68 aB 6.23 aB 6.85 aA 

2.0 4.40 bB 4.29 abB 5.81 aA 3.89 bA 4.35 aA 4.18 aA 6.24 aA 6.05 aA 6.83 aA 

C.V.(%) 14.2 9.3 11.0 

น้ าหนักต้น (กรัม) 

0.0 0.78 bB 0.73 bB 0.95 bA 0.80 aB 0.92 bB 1.51 aA 0.48 bB 0.67 bA 0.64 bA 

1.0 0.98 aA 1.06 aA 1.16 aA 0.88 aC 1.10 bB 1.36 aA 0.69 aB 0.92 aA 0.97 aA 

2.0 0.86 abB 0.95 aB 1.14 abA 0.79 aC 1.36 aA 1.11 aB 0.63 abB 0.93 aA 1.11 aA 

C.V.(%) 11.9 11.5 14.3 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ BA ที่ระดับความเขม้ข้นของ NAA เดียวกัน (ด้านสดมภ์) ใช้อักษร a, b, c 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ NAA ที่ระดับความเข้มข้นของ BA เดียวกัน (ด้านแถว) ใช้อักษร A, B, C 

การเจริญเติบโตของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู่ ได้แก่ เผือกxเผือก เผือกxลิ้นส้ม และ

ลิ้นส้มxแดงแม ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติม 

BA ที่ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 

2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ออกปลูกอนุบาล 1 เดือน 



ความสูงต้น พบว่า เผือกxเผือก มีความสูงต้นมากท่ีสุด 11.5 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 8.69 เซนติเมตร บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีความสูงต้นมากที่สุด 11.6 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 8.61 เซนติเมตร บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีความสูงต้นมากที่สุด 10.2 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 8.59 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 9)  

จ านวนใบ พบว่า เผือกxเผือก มีจ านวนใบมากที่สุด 4.26 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนใบน้อยที่สุด 3.41 ใบ บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีจ านวนใบมากที่สุด 4.77 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนใบน้อยที่สุด 3.63 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 และ 

1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 และ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีจ านวนใบมากที่สุด 3.97 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนใบน้อยที่สุด 3.23 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 9)  

ความกว้างใบ พบว่า เผือกxเผือก มีความกว้างใบมากที่สุด 0.47 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความกว้างใบน้อยที่สุด 0.39 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

เผือกxลิ้นส้ม มีความกว้างใบมากท่ีสุด 0.39 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความกว้างใบน้อยที่สุด 0.29 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

ลิ้นส้มxแดงแม มีความกว้างใบมากที่สุด 0.48 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความกว้างใบน้อยที่สุด 0.26 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่

เติม BA และ NAA และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 9)  



ความยาวใบ พบว่า เผือกxเผือก มีความยาวใบมากที่สุด 9.60 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวใบน้อยที่สุด 6.63 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีความยาวใบมากที่สุด 8.68 เซนติเมตร บนอาหาร

สังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวใบน้อยที่สุด 

5.51 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ

มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีความยาวใบมากที่สุด 8.40 เซนติเมตร บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวใบน้อย

ที่สุด 6.33 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 9)  

จ านวนราก พบว่า เผือกxเผือก มีจ านวนรากมากที่สุด 4.13 ราก บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 

2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนรากน้อยที่สุด 3.57 ราก บนอาหาร

สังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีจ านวน

รากมากที่สุด 5.20 ราก บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และมีจ านวนรากน้อยที่สุด 4.10 ราก บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 

0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีจ านวนรากมากที่สุด 

4.41 ราก บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

จ านวนรากน้อยที่สุด 3.66 ราก บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ(ตาราง 9)  

ความยาวราก พบว่า เผือกxเผือก มีความยาวรากมากที่สุด 6.00 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวรากน้อยที่สุด 3.37 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีความยาวรากมากที่สุด 6.25 เซนติเมตร บนอาหาร

สังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวรากน้อยที่สุด 

4.20 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA  และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีความยาวรากมากที่สุด 6.57 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความยาวรากน้อยที่สุด 4061 เซนติเมตร บนอาหาร

สังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 9)  



เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต พบว่า เผือกxเผือก มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 และ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA ทุกระดับความเข้มข้น และมี

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตน้อยที่สุด 46.7 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีเปอร์เซ็นต์

การรอดชีวิตมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA และ NAA ทุกระดับความเข้มข้น 

ยกเว้นบนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตน้อยที่สุด 93.3 เปอร์เซ็นต์ และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มx

แดงแม มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 และ 2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA ทุกระดับความเข้มข้น และมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตน้อยที่สุด 50.0 เปอร์เซ็นต์ 

บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่าง

กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 9)  

 

ตาราง 9 การเจริญเติบโตของลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 ลูกผสม ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์  

           VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง ร่วมกับฮอร์โมน BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆเป็นเวลา 1 3  

           และ 5 เดือน ออกปลูกอนุบาล 1 เดือน 
ลูกผสม เผือกxเผือก เผือกxลิ้นส้ม ลิ้นส้มxแดงแม 

ฮอร์โมน NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) 

BA (มล./ล.) 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 

ความสูงต้น (ซม.) 

0.0 9.55 bA 9.45 aA 8.72 bA 8.74 aB 8.61 bB 9.68 bA 9.75 aA 9.70 aA 9.70 aA 

1.0 10.1 abB 9.25 aB 11.5 aA 8.73 aB 9.10 abB 10.7 abA 8.92 bA 8.59 bA 8.85 bA 

2.0 10.8 aA 9.02 aB 8.69 bB 9.33 aB 10.7 aA 11.6 aA 9.86 aA 9.60 aA 10.2 aA 

C.V.(%) 5.8 10.7 8.5 

จ านวนใบ 

0.0 3.80 aA 3.57 aA 3.87 bA 4.53 aA 3.63 bB 4.77 aA 3.63 aA 3.47 aA 3.53 bA 

1.0 3.90 aA 3.41 aB 3.55 bB 3.93 bA 4.31 aA 4.40 abA 3.58 aA 3.68 aA 3.23 bA 

2.0 3.60 aA 3.77 aB 4.26 aA 3.63 bB 4.23 aA 4.23 bA 3.80 aA 3.97 aA 3.89 aA 

C.V.(%) 5.4 5.8 8.8 

ความกวา้งใบ (ซม.) 

0.0 0.39 bB 0.41 bB 0.47 aA 0.34 aA 0.31 bA 0.36 aA 0.26 bB 0.29 cB 0.35 bA 

1.0 0.45 aA 0.46 aA 0.46 aA 0.29 aB 0.39 aA 0.38 aA 0.36 aA 0.35 bA 0.36 bA 

2.0 0.41 abB 0.44 abA 0.46 aA 0.31 aB 0.36 aA 0.35 aA 0.30 bC 0.42 aB 0.48 aA 

C.V.(%) 6.5 7.2 7.9 



ความยาวใบ (ซม.) 

0.0 7.34 bA 7.64 aA 6.84 bA 6.19 aA 5.51 bA 6.61 bA 7.42 aA 7.28 aA 7.39 bA 

1.0 8.15 bB 7.36 aB 9.60 aA 6.07 aB 6.56 abB 7.85 abA 6.77 aA 6.55 aA 6.33 bA 

2.0 9.06 aA 7.38 aB 6.63 bB 6.90 aB 7.86 aA 8.68 aA 7.58 aA 7.60 aA 8.40 aA 

C.V.(%) 6.4 12.3 11.5 

จ านวนราก 

0.0 3.57 aB 4.06 aA 4.10 aA 4.77 aA 4.27 bB 5.07 aA 3.97 aA 3.97 aA 4.30 aA 

1.0 3.73 aA 4.01 aA 3.59 bA 4.70 aA 4.64 bA 5.00 aA 4.31 aA 4.38 aA 4.41 aA 

2.0 3.63 aB 3.60 aB 4.13 aA 4.10 bB 5.20 aA 5.00 aA 4.14 aAB 4.27 aA 3.66 bB 

C.V.(%) 7.4 5.9 7.3 

ความยาวราก (ซม.) 

0.0 5.15 aA 3.88 bB 3.37 bB 5.93 aA 4.20 aB 4.78 aB 4.06 cA 5.06 bA 4.88 bA 

1.0 5.42 aA 6.00 aA 3.90 abB 6.25 aA 4.96 aB 4.92 aB 5.55 bA 6.29 aA 6.16 aA 

2.0 4.71 aA 3.93 bA 4.64 aA 5.41 aA 5.25 aA 5.02 aA 6.57 aA 5.73 aA 5.77 aA 

C.V.(%) 13.0 12.1 12.4 

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 

0.0 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA 

1.0 46.7 bC 73.5 bB 98.9 aA 100 aA 93.3 bB 100 aA 98.9 aA 90.8 bA 50.0 bB 

2.0 67.1 bB 100 aA 96.3 aA 100 aA 100 aA 100 aA 98.9 aA 100 aA 98.9 aA 

C.V.(%) 11.7 1.9 10.2 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ BA ที่ระดับความเขม้ข้นของ NAA เดียวกัน (ด้านสดมภ์) ใช้อักษร a, b, c 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ NAA ที่ระดับความเข้มข้นของ BA เดียวกัน (ด้านแถว) ใช้อักษร A, B, C 

 

การเจริญเติบโตของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 คู่ ได้แก่ เผือกxเผือก เผือกxลิ้นส้ม และ

ลิ้นส้มxแดงแม ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติม 

BA ที่ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0.0 1.0 และ 

2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ออกปลูกอนุบาล 4 เดือน (ภาพผนวก 12 13 และ 14) 

ความสูงต้น พบว่า เผือกxเผือก มีความสูงต้น 5.14-8.33 เซนติเมตรบนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 

และ NAA ที่ทุกระดับความเข้มข้น และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีความ

สูงต้นมากที่สุด 13.3 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 8.97 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตร

ต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มี

ความสูงต้นมากที่สุด 10.4 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 



มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความสูงต้นน้อยที่สุด 8.13 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตร

ต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 10)  

จ านวนใบ พบว่า เผือกxเผือก มีจ านวนใบมากที่สุด 4.38 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนใบน้อยที่สุด 3.64 ใบ บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีจ านวนใบมากที่สุด 5.00 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนใบน้อยที่สุด 3.97 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มx

แดงแม มีจ านวนใบมากที่สุด 4.13 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร และมีจ านวนใบน้อยที่สุด 3.20 ใบ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 10)  

ขนาดล าต้น พบว่า เผือกxเผือก มีขนาดล าต้นมากที่สุด 0.46 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีขนาดล าต้นน้อยที่สุด 0.23 

เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่เติม BA และ NAA และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

เผือกxลิ้นส้ม มีขนาดล าต้นมากที่สุด 0.38 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีขนาดล าต้นน้อยที่สุด 0.29 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ 

BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

ลิ้นส้มxแดงแม มีขนาดล าต้นมากที่สุด 0.36 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีขนาดล าต้นน้อยที่สุด 0.28 เซนติเมตร บนอาหารสังเคราะห์

ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (ตาราง 10)  

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต พบว่า เผือกxเผือก มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตมากท่ีสุด 93.3 เปอร์เซ็นต์ บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีเปอร์เซ็นต์การรอด

ชีวิตน้อยที่สุด 10.0 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ที่ไม่เติม BA 1.0 และ NAA 0.0 และมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เผือกxลิ้นส้ม มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ บนอาหาร

สังเคราะห์ร่วมกับ BA และ NAA ทุกระดับความเข้มข้น ยกเว้นบนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตร

ต่อลิตร และ NAA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตน้อยที่สุด 93.3 เปอร์เซ็นต์ และมีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ลิ้นส้มxแดงแม มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตมากท่ีสุด 97.6 เปอร์เซ็นต์ บน

อาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 0.0 และ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA 0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมี



เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตน้อยที่สุด 38.0 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสังเคราะห์ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

และ NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 10 การเจริญเติบโตของลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 3 ลูกผสม ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์  

             VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง ร่วมกับฮอร์โมน BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆเป็นเวลา 1 3  

             และ 5 เดือน ออกปลูกอนุบาล 4 เดือน 
ลูกผสม เผือกxเผือก เผือกxลิ้นส้ม ลิ้นส้มxแดงแม 

ฮอร์โมน NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) NAA (มล./ล.) 

BA (มล./ล.) 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 

ความสูงต้น (ซม.) 

0.0 6.13 aA 5.37 aA 5.14 aA 9.49 aB 8.98 bB 11.5 aA 9.71 aA 8.13 aB 10.3 aA 

1.0 7.25 aA 5.67 aA 7.63 aA 9.58 aB 12.8 aA 12.3 aA 9.62 aA 9.09 aA 9.25 aA 

2.0 8.33 aA 7.03 aA 6.87 aA 8.97 aC 11.6 aB 13.3 aA 9.32 aB 8.98 aB 10.4 aA 

C.V.(%) 24.3 9.1 10.1 

จ านวนใบ 

0.0 4.00 aA 3.64 aA 3.83 bA 4.73 aA 3.97 bB 5.00 aA 3.93 aA 3.52 aA 4.07 aA 



1.0 3.83 aB 4.02 aAB 4.38 aA 4.07 bB 4.60 aA 4.67 abA 4.04 aA 4.13 aA 3.20 bB 

2.0 4.00 aA 4.07 aA 3.89 bA 4.03 bA 4.40 abA 4.37 bA 3.89 aA 3.69 aA 3.82 abA 

C.V.(%) 6.0 6.0 10.1 

ขนาดล าต้น (ซม.) 

0.0 0.23 bB 0.41 aA 0.45 aA 0.37 aAB 0.31 bB 0.38 aA 0.35 aA 0.29 bB 0.35 aA 

1.0 0.46 aA 0.41 aA 0.39 aA 0.32 bA 0.29 bA 0.32 bA 0.35 aA 0.35 aA 0.33 aA 

2.0 0.37 aA 0.35 aA 0.38 aA 0.32 bA 0.37 aA 0.37 aA 0.31 aB 0.28 bB 0.36 aA 

C.V.(%) 14.7 10.7 9.6 

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 

0.0 10.0 bC 53.3 bB 80.0 aA 100 aA 100 aA 100 aA 97.6 aA 95.5 aA 95.5 aA 

1.0 23.3 abB 50.0 bA 66.7 aA 100 aA 93.3 bB 100 aA 97.6 aA 73.5 aAB 38.0 bB 

2.0 46.7 aB 93.3 aA 76.7 aA 100 aA 100 aA 100 aA 95.5 aA 85.8 aA 96.3 aA 

C.V.(%) 35.0 1.9 20.2 

 ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ BA ที่ระดับความเขม้ข้นของ NAA เดียวกัน (ด้านสดมภ์) ใช้อักษร a, b, c 

 ความแตกต่างระหว่างระดับความเข้มข้นของ NAA ที่ระดับความเข้มข้นของ BA เดียวกัน (ด้านแถว) ใช้อักษร A, B, C 

 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ  พบว่า เมล็ด

ลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม มีเปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอกดีที่สุด เมื่อเพาะเลี้ยงทั้งในที่มืดและที่

สว่างบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร โปรโตคอร์มเจริญและพัฒนาเป็น

ต้นอ่อนดีที่สุด เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ 

BA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ NAA มิลลิลิตรต่อลิตร ต้นกล้าเจริญเติบโตดีที่สุด เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์สูตร VW ที่เติมน้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 1.0 หรือ2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร และ 

NAA 2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร  

 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้สูตรอาหารและวิธีการที่น าไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการศึกษาการขยายพันธุ์โดยการเพาะ

เมล็ดของกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมหรือกล้วยไม้สกุลอื่นๆ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมปริมาณกล้วยไม้สกุล

ซิมบิเดียมหรือกล้วยไม้สกุลอื่นต่อไป 

 

12. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 



ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ อุปกรณ์และ

ปัจจัยการผลิต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยปฏิบัติงานทดลองให้ส าเร็จได้ด้วยดี 

  

13. เอกสารอ้างอิง 

ธวัชชัย ทรัพย์ถิระและคณะ. 2556. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยไม้ 

        เอ้ืองสายล่องแล่ง (Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fischer) ในสภาพปลอดเชื้อ วารสารวิจัย มข     
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14. ภาคผนวก 

ตารางผนวก 1 การบันทึกระยะพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้โดยดัดแปลงตามวิธีของ Arditti (1967) 



ลักษณะการงอกของเมล็ด ระยะ      

(ระดับคะแนน) 

จ านวนที่พบ 

เมล็ดสมบูรณ์ แต่ไม่งอก 1 a 

เอ็มบริโอขยายขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม มีสีขาวหรือสีน้ าตาล ไม่มีสีเขียว

ของคลอโรฟิลล์ แต่เอ็มบริโอยังไม่แตกออกจากเมล็ด 

2 b 

เอ็มบริโอขยายขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม 5-10 เท่า หลุดออกจากเปลือก 

มีสีขาว สีน้ าตาล สีเขียวอ่อน เริ่มมีขนคล้ายปุยนุ่นเกิดขึ้นปกคลุม 

3 c 

เอ็มบริโอพัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม เกิดตุ่มเล็กๆ ประมาณ 1-3 ตุ่ม      

สีขาว สีเขียวอ่อน มีขนคล้ายปุยนุ่นจ านวนมากปกคลุม 

4 d 

เอ็มบริโอพัฒนาเป็นไรโซม ไรโซมมีสีเขียว เขียวถึงเขียวเข้ม ส่วนปลาย

ไรโซมท่ิมลงในอาหาร มีขนคล้ายปุยนุ่นจ านวนมากปกคลุม 

5 e 

ไรโซมมีจ านวนมากขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม มีสีเขียว ไรโซมท่ียาวจะมี

ลักษณะเป็นข้อ ไรโซมพัฒนาเกิดเป็นยอดงอกพ้นผิวอาหารขึ้นมา 

บริเวณส่วนโค้งท่ีเกิดยอดจะมีขนาดใหญ่เป็นที่สะสมอาหาร บางไรโซม

เกิดราก 1-2 ราก และมีขนคล้ายปุยนุ่นจ านวนมากปกคลุมตลอดทั้ง 

ไรโซม 

6 f 

  

 

 

 

 

 

 



 

ภาพผนวก 1 ลักษณะการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ในระยะพัฒนาการต่างๆ 

                       

                                 

                                  

ภาพผนวก 2 ลักษณะการงอกของเมล็ดลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมที่เพาะเลี้ยงในที่มืดบนอาหารสังเคราะห์  

VW ดัดแปลง 4 สูตร เป็นเวลา 4 เดือน ก: น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อ

ลิตร ค: peptone 1 กรัมต่อลิตร ง: น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ของเผือกxเผือก จ: น้ ามะพร้าว 150 

มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ: กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร ช: peptone 1 กรัมต่อลิตร ซ: น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม

ต่อลิตร ของเผือกxลิ้นส้ม ญ : น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ฎ : กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร            

ฏ: peptone 1 กรัมต่อลิตร ฐ: น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ของลิ้นส้มxแดงแม 

                         

                                  

                                  

ก ข ค ง 

จ ฉ ช ซ 

ญ ฎ ฏ ฐ 

ฐ 

ก ข ค ง 

จ ฉ ช ซ 

ญ ฎ ฏ 



ภาพผนวก 3 ลักษณะการงอกของเมล็ดลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมที่เพาะเลี้ยงในที่สว่างบนอาหารสังเคราะห์ 

VW ดัดแปลง 4 สูตร เป็นเวลา 4 เดือน ก: น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อ

ลิตร ค: peptone 1 กรัมต่อลิตร ง: น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ของเผือกxเผือก จ: น้ ามะพร้าว 150 

มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ: กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร ช: peptone 1 กรัมต่อลิตร ซ: น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม

ต่อลิตร ของเผือกxลิ้นส้ม ญ : น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ฎ : กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร            

ฏ: peptone 1 กรัมต่อลิตร ฐ: น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ของลิ้นส้มxแดงแม 

 

 

                           

ภาพผนวก 4 การเจริญและพัฒนาของโปรโตคอร์ลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียม เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ 

VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA เป็นเวลา 1 และ 2 เดือน ก: เผือกxเผือก ข: เผือก

xลิ้นส้ม 

 

                    

                    

                    

ภาพผนวก 5 การเจริญและพัฒนาของโปรโตคอร์ลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมลิ้นส้มxแดงแม เพาะเลี้ยงบน

อาหารสังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็น

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ ญ 

ก ข 



เวลา 2 เดือน ก : 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข : 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค : 0.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร           

ง: 1.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร จ: 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ: 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ช: 2.0:0.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร ซ: 2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

 

                    

                    

                    

ภาพผนวก 6 การเจริญและพัฒนาของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมเผือกxเผือก เพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 5 

เดือน ก: 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค : 0.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ง: 1.0:0.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร จ: 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ: 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ช: 2.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ซ: 

2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

                    

                                        
ฉ จ 

ก 

ง 

ข ค 

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ ญ 



                                        

ภาพผนวก 7 การเจริญและพัฒนาของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมเผือกxลิ้นส้ม เพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 5 

เดือน ก: 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค : 0.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ง: 1.0:0.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร จ : 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ: 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ช : 2.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร       

ซ: 2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

                    

                      

                                        

ภาพผนวก 8 การเจริญและพัฒนาของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมลิ้นส้มxแดงแม เพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา    

5 เดือน ก: 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค: 0.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ง: 1.0:0.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร จ : 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ: 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ช : 2.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร       

ซ: 2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

                                        

ก ข ค 

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ ญ 

ญ ซ ช 



                                        

                                        

ภาพผนวก 9 การเจริญและพัฒนาของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียเผือกxเผือก เพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา   

7 เดือน ก่อนน าออกปลูกอนุบาล ก: 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค: 0.0:2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร ง: 1.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร จ : 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ : 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร        

ช: 2.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ซ: 2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

                             

                             

                             

ภาพผนวก 10 การเจริญและพัฒนาของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียเผือกxลิ้นส้ม เพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา   

7 เดือน ก่อนน าออกปลูกอนุบาล ก: 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค: 0.0:2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร ง: 1.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร จ : 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ : 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร        

ช: 2.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ซ: 2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

ง จ ฉ 

ช ซ ญ 

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ ญ 



                                        

                                         

                                        

ภาพผนวก 11 การเจริญและพัฒนาของต้นกล้าลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมลิ้นส้มxแดงแม เพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา   

7 เดือน ก่อนน าออกปลูกอนุบาล ก: 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค: 0.0:2.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร ง: 1.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร จ : 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ : 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร        

ช: 2.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ซ: 2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

                                   

                                   

                                   

ภาพผนวก 12 การเจริญและพัฒนาของต้นลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมเผือกxเผือก เพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ออกปลูก

อนุบาลเป็นเวลา 4 เดือน ก: 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค: 0.0:2.0 มิลลิลิตรต่อ

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ ญ 

ญ ซ ช 

ฉ จ ง 

ค ข ก 



ลิตร ง: 1.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร จ : 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ : 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ช : 2.0:0.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร ซ: 2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

 

                                   

                                   

                                   

ภาพผนวก 13 การเจริญและพัฒนาของต้นลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมเผือกxลิ้นส้ม เพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ออกปลูก

อนุบาลเป็นเวลา 4 เดือน ก: 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค: 0.0:2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร ง: 1.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร จ : 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ : 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ช : 2.0:0.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร ซ: 2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 
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ภาพผนวก 14 การเจริญและพัฒนาของต้นลูกผสมกล้วยไม้ซิมบิเดียมลิ้นส้มxแดงแม เพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์ VW ที่เติมมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ออกปลูก

อนุบาลเป็นเวลา 4 เดือน ก: 0.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ข: 0.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ค: 0.0:2.0 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร ง: 1.0:0.0 มิลลิลิตรต่อลิตร จ : 1.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ฉ : 1.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ช : 2.0:0.0 

มิลลิลิตรต่อลิตร ซ: 2.0:1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร ญ: 2.0:2.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 

 

 


