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การออกดอกของกล้วยไม้ในหลอดทดลอง
In Vitro Flowering of Orchid
สมพร ประเสริฐส่งสกุล1
บทคัดย่อ
การออกดอกในหลอดทดลองมีประโยชน์สําหรับพืชที่มีระยะเยาว์วัยยาวนาน กล้วยไม้เป็นไม้ดอกที่นิยม
ทั่วไป และมีระยะเยาว์วัยที่ยาวนานหลังจากเมล็ดงอก และการเจริญเป็นต้นใหม่ในหลอดทดลอง ดังนั้นบทความ
ปริทัศน์นี้แสดงให้เห็นถึงสภาวะในหลอดทดลองที่ทําให้ระยะเยาว์วัยสั้นลง และกระตุ้นให้กล้วยไม้ออกดอกได้เร็ว
ขึ้น โดยสารควบคุมการเจริญเติบโต สารชะลอการเจริญเติบโต องค์ประกอบของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
การตัดราก อุณหภูมิ และช่วงวัน มีผลต่อการออกดอกของกล้วยไม้

ABSTRACT
In vitro flowering is benefit for plant with a long juvenile period. Orchid is one of the
popular flower that takes a long time to flowering after seed germination and in vitro
regeneration. Therefore, the aim of this review is to show the in vitro conditions for shortening
the juvenile period and induction of orchid flowering. Plant growth regulator, growth retardant,
phosphorus and nitrogen contents, root excision, temperature and day length affect to the in
vitro flowering of orchid.
คําสําคัญ: การออกดอก กล้วยไม้ สารควบคุมการเจริญเติบโต ระยะเยาว์วัย
Keywords: Flowering, Orchid, Plant growth regulator, Juvenile period
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บทนํา
การออกดอกของพืช คื อ การเปลี่ ยนแปลง
ของการเติ บ โตของส่ ว นที่ ไ ม่ อ าศั ย เพศ (vegetative
growth) สู่ ก า ร เ จ ริ ญ ท า ง ด้ า น ก า ร สื บ พั น ธุ์
(reproductive growth) ซึ่งดอก คือ อวัยวะสืบพันธุ์
ของพืช กล้วยไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีดอกที่สวยงาม จัด
อยู่ในวงศ์ Orchidaceae พบได้ทั่วโลก ดอกกล้วยไม้มี
ความแปรผันทั้งขนาด รูปร่าง และสีสัน ซึ่งบางประเทศ
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นไม้
ตั ด ดอกที่ มี ก ารส่ ง ออกไปต่ า งประเทศ ทํ า รายได้ ใ ห้
ประเทศอย่างมหาศาล สกุลของกล้วยไม้ที่มีความนิยม
นํามาใช้เป็นไม้ดอกที่มีความสวยงาม เช่น สกุลหวาย
(Dendrobium spp.) สกุลกะเรกะร่อน (Cymbidium
spp.) สกุลฟ้ามุ่ย (Vanda spp.) สกุลฟาแลนนอปซิส
(Phalaenopsis spp.) สกุลไอยเรศ (Rhynchostylis
spp.) และลู ก ผสมกล้ ว ยไม้ ต่ า ง ๆ อย่ า งไรก็ ต าม
กล้ ว ยไม้ รู้ จั ก กั น ดี ว่ า มี ร ะยะเยาว์ วั ย (juvenile) ที่
ยาวนาน หลังจากเมล็ดมีการงอกและหลังจากการเจริญ
เป็นต้นใหม่ในหลอดทดลอง ใช้เวลา 2 ปี หรือมากถึง
10-13 ปี กว่าเมล็ดที่งอกจะมีการออกดอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความแปรผันในกล้วยไม้และคุณสมบัติของกล้วยไม้
แต่ละชนิด ซึ่งยังไม่มีวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการทําให้
ระยะเยาว์วัยของกล้วยไม้สั้นลง และกระตุ้นให้กล้วยไม้
ออกดอกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการศึกษาการออก
ดอกในพื ชซึ่ ง กระบวนการเพาะเลี้ ยงเนื้อ เยื่อ พื ชเป็ น
เทคนิคที่เหมาะสมในการศึกษาการเกิ ดตาดอก และ
การออกดอกในสภาพปลอดเชื้ อ และภายใต้ ส ภาวะ
ควบคุม (Ziv and Naor, 2006) ได้มีการทดลองและ
ทํ า วิ จั ย โดยศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ สารควบคุ ม การ
เจริญเติบโตของพืช สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช
และการใช้สารเคมีเข้าไปในกล้วยไม้ ฯลฯ เพื่อชักนํา
การออกดอก ปัจจุบันมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
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ออกดอกของกล้วยไม้ในหลอดทดลองเป็นจํานวนมาก
ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของกล้วยไม้

กระบวนการเกิดดอก
การออกดอกของพื ช อาศั ย กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงเนื้ อ เยื่ อ เจริ ญ ของส่ ว นที่ ไ ม่ อ าศั ย เพศ
(vegetative meristem) ซึ่งหมายถึง ตา (bud) ไป
เ ป็ น เ นื้ อ เ ยื่ อ เ จ ริ ญ ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร สื บ พั น ธุ์
(reproductive meristem) โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นดังนี้
ระยะเยาว์วัยทีไ่ ม่อาศัยเพศ
ระยะเจริญเต็มวัยไม่อาศัยเพศ
ระยะสืบพันธุ์
การออกดอก
การเปลี่ยนแปลงจากระยะเยาว์วัยเข้าสู่ระยะ
เจริญเต็มวัยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ขนาด
อายุ จํ านวนใบ สภาวะแวดล้อมของการเติบโต เช่ น
ความเครียดจากการขาดน้ํา (water stress) การขาด
แสง อุณหภูมิต่ํา เมื่อพืชเข้าสู่ระยะเจริญเต็มวัย พืชเริ่ม
มีการตอบสนองต่อการกระตุ้น หรือชักนําจากปัจจัย
ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระยะสืบพันธุ์ เช่น อุณหภูมิ แสง สาร
ควบคุมการเจริญเติบโต และมีการเปลี่ยนแปลงของตา
ที่จะเจริญเป็นดอก จนกระทั่งพัฒนาเกิดส่วนอื่น ๆ ที่
ประกอบขึ้นเป็นดอก (Saupe, 2009) กล้วยไม้มี
ลักษณะเช่นเดียวกับพืชทั่วไปที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
จากระยะเยาว์วัยเข้าสู่ระยะการสืบพันธุ์เพื่อออกดอก
ทั้งในธรรมชาติและในหลอดทดลอง ได้มีการศึกษาถึง
การออกดอกในกล้ ว ยไม้ ส กุ ล ต่ า ง ๆ ในธรรมชาติ
โดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิ และช่วงวัน ที่เป็นปัจจัย

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

อย่ างมากต่อ การออกดอกของกล้ วยไม้ (ตารางที่ 1)
พบว่าอุณหภูมิต่ําสามารถชักนําให้เกิดการออกดอกของ
กล้วยไม้ขณะที่อุณหภูมิสูงจะยับยั้งการออกดอกของ
กล้ ว ยไม้ ใ นหลายสกุ ล โดยที่ อุ ณ หภู มิ 12 ºC มี
ประสิทธิภาพต่อการชักนําการออกดอกของกล้วยไม้
ยกเว้ น ในสกุ ล ฟาแลนนอปซิ ส ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ช่ ว ง
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15-25 oC สามารถเกิดดอกได้ สําหรับการศึกษาปัจจัย
ที่เกี่ยวกับการออกดอกในหลอดทดลองของกล้วยไม้มี
หลายประการ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้สนใจการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยในการ
ออกดอกของกล้วยไม้ และสามารถนําไปประยุกต์กับ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ได้

ตารางที่ 1 ผลของอุณหภูมิและแสงต่อการชักนําการเกิดดอกในกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ
สกุล

อุณหภูมิ (oC)

ช่วงวัน
(photoperiod)
Short days

Cattleya

12-16

Cymbidium

20-26 day/10-14
No response
night (cool); 10-14
diurnal fluctuation
(intermediate); 2530 (warm)
10-13
Short days
18
Short days

Dendrobium

Miltoniopsis

11-14

Short days

Phalaenopsis

15-25

No response

Zygopetalum

11-14

Short days

ที่มา: ดัดแปร (modify) จาก Lopez and Runkle, 2005

เอกสารอ้างอิง
(Dole and Wilkins, 1999; Goh and Arditti,
1985; Krizek and Lawson, 1974; Rotor,
1952, 1959)
(Dole and Wilkins, 1999; Goh and Arditti,
1985; Ichihashi, 1997; Powell et al., 1988;
Pridgeon, 2000; Went, 1957)

(Dole and Wilkins, 1999; Goh and Arditti,
1985; Ichihashi, 1997; Leonhardt, 2000;
Rotor, 1952)
(Lopez, 2003; Lopez et al., 2005;
Robinson, 2002)
(Baker, 1991; De Vries, 1950; Dole and
Wilkins, 1999; Griesbach, 1985; Lee and
Lin, 1984, 1987; Robinson, 2002; Rotor,
1952; Sakanishi et al., 1980; Wang, 1995b,
1997; Yoneda et al., 1991, 1992)
(Lopez, 2003; Lopez et al., 2003; Lopez
and Runkle, 2004)
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สารควบคุมการเจริญเติบโตกับการออกดอก 11.1 ไมโครโมลาร์ ให้การออกดอกสูงสุดร้อยละ 45
หลังการเลี้ยงเป็นเวลา 6 เดือน Sim et al. (2007) นํา
ของกล้วยไม้ในหลอดทดลอง
ในสภาพหลอดทดลองมีการศึกษาเกี่ยวกับผล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการออกดอกของ
กล้วยไม้อย่างกว้างขวาง ซึ่งสารควบคุมการเจริญเติบโต
ที่มีการศึกษามาก ได้แก่ กลุ่มไซโทไคนิน (cytokinin)
ออกซิน (auxin) และจิบเบอเรลลิน (gibberellin) ผล
ของสารกลุ่มไซโทไคนินต่อการออกดอกของกล้วยไม้มี
รายงาน คือ Benzyladenine (BA) ตัวอย่างเช่ น
Wang et al. (1995) ศึกษาการออกดอกในกล้วยไม้
Dendrobium candidum Wall. ex Lindl. ซึ่งเป็น
กล้วยไม้ที่พบทั่วไปในประเทศจีน โดยการชักนําให้เกิด
แคลลัสจากเมล็ดและโพรโทคอร์ม (protocorm) บน
อาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติม
Naphthaleneacetic acid (NAA) 0.3 มก./ล. ซึ่งเป็น
สารกลุ่มออกซิน หลังจากนั้นสามารถชักนําให้เกิดตา
ดอกได้ ร้ อ ยละ 27 เมื่ อ นํ า โพรโทคอร์ ม ไปเลี้ ย งบน
อาหาร MS ที่เติม BA 2 มก./ล. และ NAA 0.5 มก./ล.
ต่อมา Wang et al. (1997) เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ D.
candidum ปกติใช้เวลา 3-4 ปี จึงจะมีการออกดอก
ทําให้มี การศึ กษาผลของฮอร์โ มนและสารพอลีเ อมี น
(polyamine) ต่อการชักนําการออกดอก โดยการเติม
spermidine หรือ BA หรือสารผสมระหว่าง NAA และ
BA ในอาหารสู ต ร MS พบว่ า โพรโทคอร์ ม และยอด
สามารถพัฒนาเป็นดอกภายใน 6 เดือน โดยเกิดดอก
ร้อยละ 31.6-45.8 การออกดอกจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อให้
โพรโทคอร์มได้รับ Abscisic acid (ABA) ที่เติมใน
อาหารก่อนย้ายเลี้ยงใน BA สามารถชักนําให้เกิดดอก
ได้ถึงร้อยละ 82.8 Hee et al. (2007) นําต้นกล้า
กล้วยไม้ Dendrobium Chao Praya Smile มาชักนํา
ให้เกิดดอก โดยเลี้ยงบนอาหาร Knudson C ที่เติม BA
ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ พบว่ า BA ความเข้ ม ข้ น

โพรโทคอร์มของกล้วยไม้ Dendrobium Madame
Thong-In มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร Knudson C ดัด
แปร (modified Knudson C medium) เติม BA 4.4
ไมโครโมลาร์ ชักนําให้เกิดตาดอกร้อยละ 82 ภายใน
เวลา 12 สั ป ดาห์ ในกล้ ว ยไม้ Phalaenopsis มี
รายงานการชั ก นํ า ให้ เ กิ ด ตาดอกโดย Duan and
Yazawa (1995) พบว่าการเติม BA ในอาหาร
เพาะเลี้ ย งช่ ว ยชั ก นํ า การเกิ ด ตาดอกได้ Blanchard
and Runkle (2008) ศึกษาการชักนําการเกิดดอกใน
Doritaenopsis และ Phalaenopsis โดยพบว่า BA
ช่วยชักนําการออกดอกโดยเป็นส่วนในการควบคุมการ
เกิดช่อดอก การเจริญพัฒนาของดอกขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้นของ BA พบว่าความเข้มข้นของ BA สูงสามารถ
ชักนําการเกิดดอกได้ดีกว่าเมื่อใช้ BA ความเข้มข้นต่ํา
นอกจากนี้ Thidiazuron (TDZ) ซึ่งมีชื่อเต็ม
ว่า N-phenyl-N’-1,2,3-thidiazol-5yl urea เป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตที่เป็นสารสังเคราะห์ออกฤทธิ์
ต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นเดียวกับกลุ่มไซโทไคนิน
มีผู้นํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อชักนําการ
ออกดอกในหลอดทดลอง โดย De Melo Ferreira et
al. (2006) รายงานว่า TDZ สามารถชักนําการเกิดตา
ดอกใน Dendrobium Second Love (D. Peace ×
D. Awayuki) ซึ่ง TDZ 1.8 ไมโครโมลาร์ มีผลต่อระดับ
ของไซโทไคนินและ Indoleacetic acid (IAA) ซึ่งเป็น
สารกลุ่มออกซินในชิ้นส่วนพืช โดยสามารถกระตุ้นให้
เกิดตาดอกได้ร้อยละ 65 เมื่อเลี้ยงในอาหารที่มี TDZ
5 วัน ระดับของไซโทไคนินจะขึ้นสู่ระดับสูงสุด จากนั้น
จะเริ่มลดลง และสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25 ซึ่งเป็นวันที่
เริ่มเห็นตาดอก ส่วนที่เลี้ยงในอาหารไม่มีการเติม TDZ
ระดับไซโทไคนินจะคงที่ตลอดเวลา ส่วนระดับของออก-
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ซินจะสูงสุดในวันที่ 15 แล้วลดลงจนเท่ากับที่เลี้ยงใน
อาหารไม่เติม TDZ ในวันที่ 25 จะเห็นได้ว่า TDZ ชัก
นําให้เกิดตาดอกได้นั้น เป็นผลมาจากการที่ TDZ ไป
กระตุ้ น การสร้ า งฮอร์ โ มนออกซิ น และไซโทไคนิ น ที่
จํ า เป็ น ต่ อ การเกิ ด ตาดอก ซึ่ ง ไซโทไคนิ น อาจเป็ น
สัญญาณกระตุ้นยีนเกี่ยวกับการออกดอก หรือเป็นสาร
ควบคุมช่วยชักนําให้พืชออกดอกได้ การเปลี่ยนแปลง
ของไซโทไคนิ นระหว่ างการออกดอกนี้ สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ Chen et al. (1997) พบว่าในช่วงของ
การออกดอกในพืช Euphoria longana จะมีการ
เพิ่มขึ้นของไซโทไคนิน Chang and Chang (2003) ชัก
นํ า ให้ เ กิ ด แคลลั ส จากส่ ว นของเหง้ า (rhizome) ของ
Cymbidium ensifolium var. misericors ที่เลี้ยงบน
อาหาร ½ MS ที่ เ ติ ม NAA กั บ TDZ,
N6-(2isopentenyl) adenine (2iP) หรือ BA เป็นเวลา 100
วั น พบว่ า TDZ ความเข้ ม ข้ น 3.3-10 ไมโครโมลาร์
หรือ 2iP ที่ความเข้มข้น 10-33 ไมโครโมลาร์ ร่วมกับ
NAA ความเข้มข้น 1.5 ไมโครโมลาร์ ชักนําให้เกิดการ
ออกดอกดีที่สุด โดย 2iP ให้ผลการเกิดตาดอกดีกว่า
TDZ และ BA Wang et al. (2009) ศึกษาการออก
ดอกของกล้วยไม้ Dendrobium nobile Lindl. โดย
การเพาะเลี้ยงต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดอายุ 2-3
เดือน นํามาชักนําการเกิดตาดอก โดยเลี้ยงบนอาหาร
สูตร ½ MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA TDZ
หรือ PP333 (paclobutrazol) ที่ระดับความเข้มข้ น
ต่าง ๆ พบว่าสามารถชักนําการเกิดตาดอกได้ร้อยละ
20.0-34.8 โดยที่ BA ระดับความเข้มข้น 1 มก./ล. ให้
ตาดอกสูงที่สุดร้อยละ 20 สําหรับ TDZ ชักนําตาดอก
ได้ร้อยละ 31.9-34.8 สูงกว่าที่ชักนําด้วย BA ส่วน
PP333 ที่ระดับความเข้มข้น 0.5-1.0 มก./ล. ชักนําให้
เกิดตาดอกร้อยละ 28.9-33.3 ทั้ง TDZ และ PP333 มี
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ประสิทธิภาพในการชักนําตาดอกของกล้วยไม้นี้ดีกว่า
การใช้ BA
สารกลุ่มจิบเบอเรลลิน เป็นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตช่วยเร่งการออกดอกได้ในพืชบางชนิด ใน
กล้วยไม้มีการศึกษาและรายงานว่าช่วยในการออกดอก
ได้ ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Dewir et al. (2007)
นํายอดของ Spathiphyllum cannifolium cv.
Sunny Sails มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่เติม
Gibberellic acid (GA3) ความเข้มข้น 0-10 มก./ล.
พบว่า GA3 ที่ระดับความเข้มข้น 10 มก./ล. ชักนําให้
เกิดช่อดอกสูงสุดร้อยละ 83 โดยที่ระดับความเข้มข้น 1
3 และ 5 มก./ล. กระตุ้ น ให้ มี ก ารเกิ ด ช่ อ ดอกเมื่ อ
เปรียบเทีย บกับไม่มี GA3 จะไม่มีการออกดอก ผล
การศึกษาทําให้เห็นว่า GA3 มีผลในการทําให้การเติบโต
ของส่วนที่ไม่อาศัยเพศเปลี่ยนไปเป็นระยะสืบพันธุ์ได้
นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษาผลของน้ํ า ตาลต่ อ การออก
ดอก โดยนํายอดที่เจริญได้ดีบนอาหาร MS ที่มี GA3 10
มก./ล. น้ําตาลทรายความเข้มข้นต่าง ๆ ตั้งแต่ ร้อยละ
0-12 w/v พบว่ า น้ํ า ตาลทรายที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น
ร้อยละ 3 หรือ 6 ชักนําให้เกิดช่อดอกร้อยละ 83 และ
85 ตามลําดับ ความเข้มข้นของน้ําตาลที่ร้อยละ 9 และ
12 ส่ ง ผลให้ ก ารเกิ ด ช่ อ ดอกลดลง มี ร ายงานผลของ
น้ํ า ตาลทรายต่ อ การออกดอกในพื ชหลายชนิ ด เช่ น
Kalanchoe blossfeldiand (Dickens and Van
Staden, 1988) buckwheat (Kachonpadungkitti
et al., 2001) ระดับของน้ําตาลมีผลต่อการชักนําการ
เ กิ ด ด อ ก ทั้ ง นี้ อ า จ เ ป็ น เ พ ร า ะ มี ก า ร ลํ า เ ลี ย ง
คาร์โบไฮเดรตจากใบไปยังเนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลาย
ยอดส่งผลให้เกิดการชักนําการออกดอก จะเห็นได้ว่าผล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตมีผลต่อการออกดอก
ของกล้วยไม้หลายชนิด ซึ่งได้สรุปไว้ในตารางที่ 2
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นอกจากสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ใช้ชัก
นําให้เกิดการออกดอกแล้ว ได้มีการนําสารชะลอการ
เจริ ญ เติ บ โต (growth retardant) มาใช้ เ ช่ น กั น
Techato et al. (2009) ศึ ก ษาผลของ
paclobutrazol (PBZ) มีชื่อเต็มว่า [(2RS,3RS)-1-(4chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4 triazol1yl) pentan-3-ol] ต่อการออกดอกของ Friederick’s
Dendrobium โดยใช้ยอดที่มี ข้อ 3-4 ข้ อ เลี้ ยงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม PBZ (0.025 0.05 0.075 และ
0.1 มก./ล.) พบว่า PBZ ระดับความเข้มข้น 0.0250.075 มก./ล. ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การผลิ ข องตา
(budbreak) ได้ทุกข้อร้อยละ 40-50 โดยที่ระดับความ
เข้มข้น 0.05 มก./ล. ให้ผลการชักนําการเกิดตาดอกสูง
ที่สุดร้อยละ 29

Review

เปรียบเทียบกับการเลี้ยงบนอาหาร ½ MS ที่มีการเติม
BA แต่อัตราส่วนของ P/N คงที่ Tee et al. (2008)
ศึก ษาผลของอั ต ราส่ วนของธาตุ อาหาร P/N ต่อ การ
ออกดอกในหลอดทดลอง พบว่าต้นกล้าร้อยละ 52 ที่
เพาะเลี้ยงบนอาหาร ½ MS ที่เติม BA โดยในอาหารมี
ธาตุ P สูง และ N ต่ํา จะเกิดดอกที่เกิดจากการชักนํา
จากช่ อดอก ขณะที่เ กิดดอกร้ อยละ 20 เมื่ อเลี้ ยงบน
อาหาร ½ MS ที่เติม BA แต่ไม่มีการดัดแปรอัตราส่วน
ของ P/N หลังการเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน ในทางตรงกัน
ข้ามจะเกิดยอดเท่านั้น เมื่อเลี้ยงในอาหาร ½ MS ที่เติม
BA และมี N สูง ส่วน P ต่ํา

การตั ด รากต่ อ การออกดอกของกล้ ว ยไม้ ใ น
หลอดทดลอง
Kostenyuk et al. (1999) รายงานการตัด

อัตราส่วนของธาตุอาหารต่อการออกดอกของ รากในกล้ ว ยไม้ Cymbidium niveo-marginatum
กล้วยไม้ในหลอดทดลอง
Mak โดยเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA โดยมีธาตุ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ต้องอาศัยแร่ธาตุ
อาหารต่ า ง ๆ ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบในอาหารเพื่ อ การ
เจริญ เติบ โตของเนื้อ เยื่อ พื ช ซึ่ งการออกดอกของพื ช
ขึ้ น อยู่ กั บ อั ต ราส่ ว นของธาตุ อ าหาร Duan and
Yazawa (1994) ศึกษาการออกดอกของ Doriella,
Phalaenopsis และ Dendrobium พบว่าการมีธาตุ
ไนโตรเจน (N) สูงในอาหารจะลดการเกิดตาดอกของ
กล้วยไม้ ในทางตรงกันข้ามหากไนโตรเจนต่ํา จะช่วย
เพิม่ การเกิดตาดอกในกล้วยไม้ ซึ่งให้ผลที่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kostenyuk et al. (1999) รายงานถึง
การตัดรากในกล้วยไม้ Cymbidium ที่เลี้ยงบนอาหาร
ที่เติม BA ที่มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) สูง และธาตุ
ไนโตรเจนต่ํ า พบว่ า จะเกิ ด ดอกได้ 2.5 เท่ า เมื่ อ

P สูง และ N ต่ํา สามารถชักนําการออกดอกได้ สมพร
และวิทูล (2550) นําต้นกล้ากล้วยไม้หวายเหลืองจันทบูร มาตัดรากออกนําไปวางเลี้ยงบนอาหารสูตร Vacin
and Went (1949) ที่เติมน้ํามะพร้าว และอาหารสูตร
MS ที่ เ ติ ม BA ที่ ร ะดั บ 2 5 10 และ 20 มก./ล.
สามารถเกิดดอกได้ร้อยละ 3.3-23.3 ในช่วงเวลา 4080 วัน ส่วนที่ไม่เติม BA จะไม่ออกดอก ดังนั้น BA ช่วย
กระตุ้ น การออกดอก ในอาหารที่ เ ติ ม น้ํ า มะพร้ า ว
สามารถเกิดดอกได้ เพราะน้ํามะพร้าวถือว่าเป็นแหล่ง
ของไซโทไคนิน การตัดรากมีผลต่อการชักนําให้เกิดดอก
ถึงแม้ว่าไซโทไคนินจะมีการสร้างบริเวณรากในพืชชั้นสูง
เมื่อมี BA ร่วมอยู่ด้วยจึงช่วยส่งเสริมให้มีการออกดอก
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ตารางที่ 2 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการออกดอกของกล้วยไม้ในหลอดทดลอง
ชิ้นส่วนพืชที่ถกู ชักนํา
การ
สารควบคุม
ชนิดพืช
ด้วยสารควบคุม
เอกสารอ้างอิง
ตอบสนอง
การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโต
Dendrobium Madame flower
protocorm
Sim et al., 2007
BA 4.4 µM
Thong-In
Dendrobium Chao
flower
protocorm
Hee et al., 2007
BA 11.1 µM
Praya Smile
Dendrobium Sonia 17 flower
three-leaf stage
Tee et al., 2008
BA 20 µM
plantlet
Dendrobium candidum floral bud protocorm
BA 2 mg/L
Wang et al., 1995
Wall. ex Lindl.
NAA 0.5 mg/L
Kostenyuk et al.,
Cymbidium
flower
rhizome
BA 10 mg/L
1999
niveo-marginatum Mak
GA3 15 mg/L
Cymbidium ensifolium flower
rhizome
Chang and Chang,
NAA 1.5 µM
var. misericors
TDZ 3.3-10 µM 2003

Dendrobium Secon
Love (D. Peace × D.
Awayuki)

floral buds shoots

2iP 10-33 µM
BA 10-33 µM
TDZ 1.8 µM

De Melo Ferrire et al.,
2006

ผลของอุ ณ หภู มิ แ ละช่ วงวั น ต่ อ การออกดอก Psygmorchis pusilla Dodson และ Dressler โดย
ให้ความเข้มแสง 30 µmolm-2s-1 ที่เวลาต่าง ๆ พบว่า
ของกล้วยไม้ในหลอดทดลอง
จากการรายงานของ Kostenyuk et al.
(1999) ที่สามารถชักนําให้เกิดการออกดอกในกล้วยไม้
C. niveo-marginatum Mak โดยการให้แสงวันสั้น
(short day) 8/16 ชั่วโมง (กลางวัน/กลางคืน) ที่
อุณหภูมิ 4-6 oC เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการชักนําการ
ออกดอก Vaz et al. (2004) ศึกษาช่วงวันและ
อุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการเกิดดอกในกล้วยไม้

เมื่อให้แสงนาน 12 และ 16 ชั่วโมง ช่วยทําให้เกิดดอก
ดีที่สุด เมื่อให้แสงเป็นเวลา 22 ชั่วโมง จะยับยั้งการเกิด
ดอก และเมื่ อ ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ ต่ อ การเกิ ด ดอก
พบว่า อุ ณหภู มิ 27 oC การเกิ ดดอกดี ที่ สุด ขณะที่
อุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า 30 oC จะยั บ ยั้ ง การเกิ ด ดอก การที่
อุณหภูมิสูงยับยั้งการเกิดดอก อาจเป็นเพราะอุณหภูมิ
สูง อั ต ราการหายใจของพื ชจะเพิ่ ม ขึ้ นและการดู ด ซึ ม
คาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ะต่ํ า ลง มี ผ ลให้ ค าร์ โ บไฮเดรต
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ลดลงในพืช จึงยับยั้งการเจริญเติบโตและการเกิดดอก
Wang et al. (2009) นําต้นกล้าของ D. nobile Lindl.
มาเลี้ยงบนอาหาร ½ MS ให้ได้รับ PP333 ความเข้มข้น
0.5 มก./ล. ร่วมกับ ABA 0.5 มก./ล. จากนั้นจึงย้ายต้น
กล้ า มาเลี้ ย งที่ อุ ณหภู มิ ต่ํ า 23 oC/18 oC กลางวั น /
กลางคืน พบว่ามากกว่าร้อยละ 60 เกิดดอกที่ปกติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 oC โดยเมื่อเลี้ยง
บนอาหาร ½ MS ที่มี PP333 ความเข้มข้น 0.5 มก./ล.
ร่วมกับ TDZ 0.05 มก./ล. ที่อุณหภูมิ 23 oC/18 oC ให้
ดอกสูงถึงร้อยละ 81.6 การออกดอกใช้เวลาประมาณ 6
เดือน ซึ่งปกติกล้วยไม้ชนิดนี้ใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี จึง
จะออกดอก จากรายงานนี้มีการให้ ABA ก่อนย้ายลงใน
อาหารที่มี TDZ มีรายงานมาก่อนว่าการออกดอกจะ
เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 เมื่ อ ให้ โ พรโทคอร์ ม ของ
กล้วยไม้ D. candidum Wall. ex Lindl. ได้รับ ABA
ก่อนย้ายลงในอาหาร MS ที่เติม BA เพื่อชักนําการออก
ดอก (Wang et al., 1995; Wang et al., 1997)

สรุป
จากข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ จะเห็นได้
ว่าการชักนําการออกดอกในหลอดทดลองด้วยเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเครื่องมือที่สําคัญช่วยลด
ระยะเยาว์วัยของกล้วยไม้ให้สั้นลง ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโต โดยสารกลุ่มไซโทไคนินที่มีบทบาทอย่างมากในการชักนําการออกดอก
ได้แก่ BA มีผลต่อการออกดอกของกล้วยไม้ และมีบาง
รายงานพบว่า TDZ และ 2iP ให้ผลดีกว่า BA การได้รับ
ABA ในช่วงเริ่มต้นเป็นส่วนสําคัญในการชักนําการออก
ดอก สารกลุ่ม GA หรือสารชะลอการเจริญเติบโตบาง
ชนิดสามารถชักนําการออกดอกได้เช่นกัน นอกจากนี้
การออกดอกของกล้วยไม้ยังขึ้นกับอัตราส่วนของธาตุ
อาหาร การตัดราก อุณหภูมิ และช่วงวัน ซึ่งในกล้วยไม้

Review

แต่ละสกุลมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน ดังนั้นการชัก
นํ า การออกดอกของกล้ ว ยไม้ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ชนิ ด ของ
กล้วยไม้ ชิ้นส่วนพืชที่ใช้ให้เหมาะสม
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