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ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง
(Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.) ในหลอดทดลอง
Effects of TDZ and 2,4-D on Growth and Development of In Vitro
Seedling Culture of Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.
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บทคัดย่อ
จากการเลี้ยงต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง (Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.) บนอาหารกึ่งแข็ง
สูตร Murashige and Skoog (MS) (1962) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 2 ชนิด คือ TDZ ความ
เข้มข้น 0.1 0.5 1.0 หรือ 2.0 mg/L ร่วมกับ 2,4-D ความเข้มข้น 0.1 0.5 1.0 หรือ 2.0 mg/L เปรียบเทียบกับ
สูตรควบคุม เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 0.5 mg/L ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L
สามารถชักนําให้เกิดยอดได้สูงที่สุด 57 เปอร์เซ็นต์ มีจํานวนยอดเฉลี่ย 1.68 ยอดต่อต้น มีจํานวนใบเฉลี่ยสูง 5.70
ใบต่อต้น และมีความสูงเฉลี่ย 1.16 เซนติเมตรต่อต้น อย่างไรก็ตาม พบว่า ต้นอ่อนที่เลี้ยงบนสูตรควบคุมมีจํานวน
ยอดและจํานวนใบเฉลี่ยสูงที่สุดคิดเป็น 2.32 ยอดต่อต้น และ 10.20 ใบต่อต้นตามลําดับ ต้นอ่อนที่สมบูรณ์มีอัตรา
การรอดชีวิตสูงที่สุด 58 เปอร์เซ็นต์ เมื่อย้ายปลูกในโรงเรือนบนวัสดุกาบมะพร้าวสับ ที่อายุเพาะเลี้ยง 8 สัปดาห์

ABSTRACT
In vitro seedling culture of D. formosum on semi-solid Murashige and Skoog (MS) (1962)
medium supplemented with combination of TDZ at 0.1 0.5 1.0 or 2.0 mg/L and 2,4-D at 0.1 0.5
1.0 or 2.0 mg/L compared with control for 12 weeks. The results showed that the highest
percentage of shoot formation (57%), shoot numbers (1.68 shoots/plant), leaf numbers (5.70
leaves/plant) and shoots length (1.16 cm/plant) were obtained when cultured on the medium
with 0.5 mg/L TDZ and 0.1 mg/L 2,4-D. However, seedlings cultured on semi-solid MS medium
(control) could stimulated better shoot (2.32 shoots/plant) and leaves numbers (10.20

งานวิจัย
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leaves/plant). The complete plantlets were successfully transplanted to the greenhouse and
showed a satisfactory survival rate (58%) after 8 weeks when a chopped coconut husks were
used as planting materials.
คําสําคัญ: เอื้องเงินหลวง สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช หลอดทดลอง การขยายพันธุ์
Keywords: Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl., Plant growth regulators, In vitro, Propagation

บทนํา
กล้ ว ยไม้ เ อื้ อ งเงิ น หลวง (Dendrobium
formosum Roxb. ex Lindl.) เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย
มีใบและลําต้นที่อวบหนาเพื่อสะสมอาหาร (สุรางค์รัชต์
และสันติ, 2556) ดอกมีสีขาวขนาดใหญ่ ขนาดดอกเมื่อ
บานกว้าง 5 – 6 เซนติเมตร ช่อดอกสั้นใกล้ปลายยอด
2 – 5 ดอก กลีบเลี้ยงรูปหอก ปลายกลีบแหลม
กลี บ ดอกรู ป ไข่ ก ลั บ ปลายกลี บ มน กลี บ ปากสี ข าว
โคนกึ่งกลางกลีบมีแถบสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
พบตามป่าดิบเขาทั่วทุกภาค ฤดูกาลออกดอกช่วงเดือน
กั น ยายนถึ ง เดื อ นธั น วาคม (Nanakorn
and
Watthana, 2008) และมีเขตการกระจายพันธุ์ใน
ประเทศอิ น เดี ย เนปาล สิ ก ขิ ม พม่ า และเวี ย ดนาม
(อบฉันท์, 2551)
ปัญหาการบุกรุกและตัดไม้ทําลายป่าเพื่อปลูก
สร้างอาคาร การทําไร่เลื่อนลอย หรือการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน เป็นการทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยและ
เขตการกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ป่าหลายชนิด รวมถึง
เอื้องเงินหลวง ประกอบกับ ปั ญหาการถูก ลัก ลอบนํา
ออกมาจากพื้ น ที่ ป่ า ธรรมชาติ เ พื่ อ ค้ า ขายนั้ น ส่ ง ผล
กระทบโดยตรงต่อจํานวนประชากรของเอื้องเงินหลวง
ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง หากปล่ อ ยให้
วิกฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อาจเกิดการสูญพันธุ์ได้ใน
อนาคต ปั จ จุ บั น เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช
สามารถช่ ว ยเพิ่ ม จํ า นวนได้ ใ นปริ ม าณมาก และใช้
ระยะเวลาสั้น รวมถึงได้ต้นกล้าที่แข็งแรงปราศจากเชื้อ

โรคต่ า งๆ (อนุ พั น ธ์ แ ละคณะ, 2555) ซึ่ ง มี ร ายงานที่
ประสบความสํ า เร็ จ ในกล้ ว ยไม้ ห ลายชนิ ด เช่ น
Paphiopedilum spicerianum (Rchb.f.) Pfitzer
(Chen et al., 2015) Vanda coerulea Griff. ex
Lindl. (Roy et al., 2011) Dendrobium aqueum
Lindl. (Parthibhan et al., 2015) และ Cymbidium
giganteum Wall. ex Lindl. (Hossain et al., 2015)
เป็นต้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยเติมสารควบคุม
การเจริ ญ เติ บ โตต่ อ ของพื ช ในอาหารเพาะเลี้ ย งนั้ น
สามารถเพิ่มจํา นวนต้ นกล้า ได้ในปริมาณมาก (Chen
and Chang, 2000; Tao et al., 2011; วุฒิชัยและ
คณะ, 2558) นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้สารควบคุม
การเจริญเติบโตในกลุ่มไซโทไคนินร่วมกับออกซินส่ง
เสริมการเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน (Nayak et al.,
1997; บวรและคณะ, 2555; ปิยมาศและคณะ, 2553)
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้อง
เงิ น หลวงโดยใช้ ไ ซโทไคนิ น ร่ ว มกั บ ออกซิ น มาก่ อ น
ดัง นั้นการศึกษาครั้งนี้จึง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโทไคนินร่วม
กับออกซิน ต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของต้นอ่อน
เอื้องเงินหลวง เพื่อเพิ่มจํานวนต้นกล้าให้ได้ปริมาณมาก
พร้อมที่จะนํากลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D
ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของต้ น อ่ อ นเอื้ อ งเงิ น หลวงใน
หลอดทดลอง
ย้ายเลี้ยงต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงอายุ 6 เดือน
จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ ที่มีความสูงเฉลี่ย
0.5 เซนติเมตร บนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS (1962) ที่
เติม myo-inositol 0.1 g/L น้ําตาลซูโครส 30 g/L ผง
วุ้น 8 g/L และเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต คือ
TDZ ร่วมกับ 2,4-D ที่ความเข้มข้น 0.1 0.5 1.0 หรือ
2.0 mg/L เปรี ย บเที ย บกั บ สู ต รควบคุ ม แต่ ล ะสู ต ร
อาหารมีจํานวนต้นทั้งหมด 60 ต้นต่อสูตร เลี้ยงในห้อง
ที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ 25±2 องศาเซลเซี ย ส ให้ แ สง 16
ชั่วโมงต่อวัน ที่ความเข้มแสง 40 μmol.m2/s
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์สังเกตการเปลี่ยนแปลง
และบันทึกผล
การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการ
รอดชีวิตเมื่อย้ายออกปลูกในโรงเรือน
นํา ต้น อ่ อ นที่ไ ด้จ ากการเพาะเลี้ย งในสภาพ
ปลอดเชื้อ ที่มีลําต้น ใบ และรากสมบูรณ์ นํามาล้างวุ้น
ออกให้หมด จากนั้นย้ายปลูกในโรงเรือนบนวัสดุปลูกที่
แตกต่างกัน 4 ชนิด ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ ถ่านทุบ
โฟม และหิ น ภู เ ขาไฟ แต่ ล ะวั ส ดุ ป ลู ก มี จํ า นวนต้ น
ทั้งหมด 50 ต้น รดน้ําเช้าและเย็นทุกวัน ปลูกเลี้ยงเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
บันทึกผลการทดลอง สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ทางสัณฐานวิทยา การเกิดยอด จํานวนยอด การเกิด
ราก จํานวนราก การเกิดแคลลัส การเกิดโปรโทคอร์ม
ความสูง อัตราการรอดชีวิต และเปรียบเทียบการ
เจริ ญ เติ บ โต วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(completely randomized design, CRD) จากนั้น

Research

รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดย
วิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT)
(Duncan, 1955)

ผลการวิจัย
การทดลองที่ 1 ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการ
เจริ ญ เติ บ โตของต้ น อ่ อ นเอื้ อ งเงิ น หลวงในหลอด
ทดลอง
จากการศึกษาผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D
ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงเป็นเวลา
12 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ 0.5
mg/L ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L สามารถชักนําให้เกิด
ยอดสูงที่สุดคิดเป็น 57 เปอร์เซ็นต์ และมีจํานวนยอด
เฉลี่ย 1.68 ยอดต่อต้น ซึ่งมีลักษณะของต้นที่สมบูรณ์
และมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับต้นในอาหารสูตรอื่นๆ (รูป
ที่ 1 ข) รวมไปถึงส่งเสริมให้มีจํานวนใบเฉลี่ยและความ
สู ง เฉลี่ ย สู ง คิ ด เป็ น 5.70
ใบต่ อ ต้ น และ 1.16
เซนติเมตรต่อต้นตามลําดับ
ขณะที่สูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ 1.0 mg/L
ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L สามารถชักนําให้เกิดรากได้
สูงที่สุด 58 เปอร์เซ็นต์ และมีจํานวนรากเฉลี่ยสูงที่สุด
คิดเป็น 0.63 รากต่อต้น นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารสูตร
ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด 35 เปอร์เซ็นต์ มี
จํานวนยอดเฉลี่ยสูงที่สุด 2.32 ยอดต่อต้น และเกิดราก
48 เปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงมีจํานวนใบเฉลี่ยสูงที่สุดและมี
ความสูงเฉลี่ยคิดเป็น 10.20
ใบต่อต้นและ 1.40
เซนติเมตรต่อต้นตามลําดับ (ตารางที่ 1, 2) อย่างไรก็
ตามยังพบว่าสูตรอาหารที่เติม TDZ ความเข้มข้นสูง
(1.0, 2.0 mg/L) ร่วมกับ 2,4-D มีแนวโน้มส่งเสริมให้มี
เปอร์เซ็น ต์ก ารเกิด ราก เกิด แคลลัส และเกิดโปรโทคอร์มสูงกว่าสูตรอาหารที่เติม TDZ ความเข้มข้นต่ํา
(0.1, 0.5 mg/L) (ตารางที่ 1)

งานวิจัย
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การทดลองที่ 2 ผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการรอด
ชีวิตเมื่อย้ายออกปลูกในโรงเรือน
จากการศึกษาย้ายเลี้ยงต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อายุ 5 – 6 เดือน บน
วัสดุปลูก 4 ชนิด ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ ถ่านทุบ โฟม
และหินภูเขาไฟ เมื่ออายุปลูกเลี้ยงครบ 8 สัปดาห์
พบว่า วัสดุปลูกที่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของต้นอ่อน
เอื้องเงินหลวงมากที่สุด คือ กาบมะพร้าวสับ และโฟม
ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุด 58 เปอร์เซ็นต์
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นอกจากนี้ ยั งพบว่ าวั สดุ ปลู กกาบมะพร้ าวสั บ
ส่งเสริมให้เกิดรากสูงที่สุด 58 เปอร์เซ็นต์ และมีจํานวนราก
เฉลี่ย จํานวนใบเฉลี่ย รวมถึงความสูงเฉลี่ยสูงที่สุด คิดเป็ น
5.28 รากต่อต้น 3.50 ใบต่อต้น และ 2.29 เซนติเมตรต่อต้น
ตามลําดับ รวมไปถึงมีความยาวใบเฉลี่ยและความกว้างใบเฉลี่ย
สูงที่สุด คิดเป็น 1.67 เซนติเมตรและ 0.36 เซนติเมตรต่อใบ
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) (รูปที่ 2 ก)

รูปที่ 1

ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงอายุเพาะเลี้ยง 12 สัปดาห์ สูตร
อาหารควบคุม (ก) สูตรอาหารที่เติม TDZ 0.5 mg/L + 2,4-D 0.1 mg/L (ข) สูตรอาหารที่เติม TDZ
1.0 mg/L + 2,4-D 0.1 mg/L (ค) สูตรอาหารที่เติม TDZ 2.0 mg/L + 2,4-D 0.5 mg/L (ง)

รูปที่ 2

การรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง อายุปลูกเลี้ยง 8 สัปดาห์; วัสดุปลูกกาบ
มะพร้าวสับ (ก) วัสดุปลูกถ่านทุบ (ข) วัสดุปลูกโฟม (ค) วัสดุปลูกหินภูเขาไฟ (ง)
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ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง อายุเพาะเลี้ยง 12 สัปดาห์

*PGRs (mg/L)
การเกิด
ยอด (%)
TDZ
2,4-D
control
35
0.1
0.1
50
0.5
18
1.0
12
2.0
3
0.5
0.1
57
0.5
35
1.0
25
2.0
3
1.0
0.1
50
0.5
50
1.0
10
2.0
40
2.0
0.1
55
0.5
42
1.0
18
2.0
30
หมายเหตุ : *Plant Growth Regulators, **Protocorm like bodies

ตารางที่ 2

Research

การเกิด
**PLBs (%)
0
2
7
0
0
0
0
2
0
18
8
13
3
13
8
5
0

การเกิด
ราก (%)
48
5
2
2
0
5
0
0
3
58
2
48
2
45
40
42
0

การเกิด
แคลลัส (%)
0
0
0
0
2
0
0
0
2
25
2
18
12
13
37
20
7

ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง อายุเพาะเลี้ยง 12 สัปดาห์

*PGRs (mg/L)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ความสูง
ยอดเฉลี่ย
ใบเฉลี่ย
**PLBs เฉลี่ย
รากเฉลี่ย
เฉลี่ย (cm)
TDZ
2,4-D
a
a
c
a
control
2.32±0.16
10.20±0.76
0.00±0.00
0.55±0.07
1.40±0.07a
0.1
0.1
1.48±0.13bcd
5.32±0.47cd
0.05±0.05c
0.07±0.04bc
1.09±0.08bcd
cde
cd
ab
c
0.5
1.17±0.08
4.77±0.32
0.27±0.13
0.02±0.01
1.22±0.07ab
1.0
0.40±0.08g
0.57±0.16h
0.00±0.00c
0.03±0.03 c
0.39±0.07g
g
h
c
c
2.0
0.35±0.07
0.73±0.15
0.00±0.00
0.00±0.00
0.36±0.07g
0.5
0.1
1.68±0.15ab
5.70±0.60bc
0.00±0.00c
0.08±0.05bc
1.16±0.09abc
def
efg
c
c
0.5
1.10±0.13
2.87±0.37
0.00±0.00
0.00±0.00
0.89±0.09cde
1.0
0.78±0.12efg
2.03±0.50fgh
0.03±0.03c
0.00±0.00 c
0.60±0.08efg
g
gh
c
c
2.0
0.52±0.07
1.30±0.19
0.00±0.00
0.03±0.02
0.77±0.10def
1.0
0.1
1.62±0.16bc
5.85±0.55bc
0.30±0.10a
0.63±0.07a
1.15±0.08abc
bcd
b
bc
c
0.5
1.50±0.12
7.07±0.55
0.10±0.04
0.02±0.01
1.42±0.09a
1.0
0.70±0.10fg
1.52±0.23fgh
0.13±0.06abc
0.48±0.08a
0.64±0.08efg
bcd
cd
c
c
2.0
1.43±0.14
4.83±0.51
0.03±0.02
0.02±0.01
1.35±0.10ab
2.0
0.1
1.67±0.11b
6.28±0.40bc
0.00±0.00c
0.00±0.00 c
1.42±0.06a
bcd
ef
c
a
0.5
1.28±0.18
2.98±0.49
0.08±0.03
0.48±0.08
0.88±0.10cde
1.0
0.58±0.11g
1.12±0.22h
0.03±0.03c
0.20±0.06b
0.46±0.08fg
def
de
c
c
2.0
1.15±0.14
4.03±0.53
0.00±0.00
0.00±0.00
1.21±0.10ab
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่เหมือนกันในแต่ละสดมภ์แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดยวิธี
DMRT *Plant Growth Regulators, **Protocorm like bodies

งานวิจัย
ตารางที่ 3

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 2
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ผลของวัสดุปลูกต่อการรอดชีวิตและพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง อายุปลูกเลี้ยง 8 สัปดาห์

ความกว้าง
ความยาว
เกิด
รอด
จํานวน
จํานวน
ความสูง
เกิดยอด
จํานวน
ใบเฉลี่ย
ใบเฉลี่ย
ราก
ชีวิต
รากเฉลี่ย
ใบเฉลี่ย
เฉลี่ย (cm)
(%)
ยอดเฉลี่ย
(cm)
(cm)
(%)
(%)
a
a
a
a
a
กาบมะพร้าวสับ
58
52
1.52±0.22 58 5.28±0.75 3.50±0.53 2.29±0.32
1.67±0.23
0.36±0.04a
โฟม
58
48
1.44±0.21a 52 2.94±0.43b 2.64±0.42a 1.16±0.19b 0.73±0.13b 0.20±0.02b
ถ่านทุบ
56
50
1.56±0.22a 52 3.36±0.52b 2.68±0.42a 1.83±0.30ab 1.26±0.21ab 0.25±0.04ab
หินภูเขาไฟ
36
36
1.04±0.20a 32 1.06±0.24c 0.98±0.19b 0.26±0.05c 0.16±0.03c 0.04±0.01c
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่เหมือนกันในแต่ละสดมภ์แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ
วัสดุปลูก

ค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึก ษาการเจริ ญเติบ โตของต้น อ่อน
เอื้องเงินหลวง ที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ
ความเข้มข้น 0.1 0.5 1.0 หรือ 2.0 mg/L ร่วมกับ 2,4D ความเข้มข้น 0.1 0.5 1.0 หรือ 2.0 mg/L ที่อายุ
เพาะเลี้ยง 12 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม
TDZ 0.5 mg/L ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L ส่งเสริมให้
เกิดการเจริญเติบโตได้ดีกว่าสูตรอื่นๆ ซึ่งสามารถชักนํา
ให้เกิดยอดสูงที่สุดคิดเป็น 57 เปอร์เซ็นต์ และมีจํานวน
ยอดเฉลี่ย 1.68 ยอดต่อต้น เนื่องจาก TDZ เป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโทไคนินที่มีผลต่อการ
แบ่ ง เซลล์ ช่ ว ยในการเจริ ญ เติ บ โตทางลํ า ต้ น และ
เนื้อเยื่อเจริญตาข้าง พร้อมทั้งชักนําการเพิ่มจํานวนยอด
ของพืช (Hutchinson et al., 1985; Taji and
Williams, 1996) เมื่อใช้ร่วมกับ 2,4-D ซึ่งเป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซิน เป็นกลุ่มสารที่
กระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ทั้งในส่วนต้นและราก มีผล
ต่อการแบ่งเซลล์ การยืดยาวของเซลล์ และกระตุ้นให้
เกิดราก (คํานูณ, 2544) ให้ผลสอดคล้องกับการทดลอง
ของ Nayak et al. (1997) ที่รายงานการเพาะเลี้ยง
กล้วยไม้ 3 ชนิด ได้แก่ Cymbidium aloifolium (L.)
SW., Dendrobium aphyllum (Roxb) fisch. และ
D. moschatum (Buch-Ham). SW. ที่เพาะเลี้ยงบน

อาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 4.25 μM ร่วมกับ TDZ
0.45 μM สามารถชักนําให้เกิดยอดได้ดีที่สุด และ
รายงานการวิจัยของ Chen et al. (2004) ได้ศึกษาผล
ของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตในการเพาะเลี้ ย ง
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีลูกผสม 2 พันธุ์ จากชิ้นส่วนใบ
พบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีลูกผสม
PH59 บนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 4.54 μM
ร่วมกับ 2,4-D 4.52 μM ชักนําให้เกิดยอดใหม่ได้สูง
ที่ สุ ด ส่ ว นการเพาะเลี้ ย งกล้ ว ยไม้ ส กุ ล รองเท้ า นารี
ลูกผสม PH60 บนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 0.45
μM ร่วมกับ 2,4-D 4.52 μM สามารถชักนําให้เกิด
ยอดจากชิ้นส่วนใบได้สูงที่สุด และสอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาของบวรและคณะ (2555) ที่ศึกษาการเจริญ
ของต้นอ่อนสิงโตพัดแดง (Bulbophyllum lepidum
(BI.) J.J. Sm.) ในหลอดทดลอง โดยเลี้ยงบนอาหาร
สูตร VW (Vacin and Went, 1949) ที่เติม 2,4-D 2.0
mg/L ร่วมกับ TDZ 2.0 mg/L สามารถชักนําให้เกิด
หน่อใหม่เฉลี่ยสูงที่สุด และอาหารสูตรที่เติม 2,4-D 0.1
mg/L ร่วมกับ TDZ 2.0 mg/L ชักนําให้มีความสูงเฉลี่ย
จํานวนใบเฉลี่ย และจํานวนรากเฉลี่ยสูงที่สุด ขณะที่
สูตรอาหารที่เติม 2,4-D 2.0 mg/L ร่วมกับ TDZ 0.1
mg/L มีค วามยาวรากเฉลี่ยดีที่สุด รวมไปถึง รายงาน
วิจัยการเพาะเลี้ยงใบกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน
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(Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman)
Pfitzer) ในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าอาหารสูตรที่เติม
2,4-D 3.0 mg/L ร่วมกับ TDZ 0.1 mg/L ชิ้นส่วนมี
คะแนนการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุด และมีเปอร์เซ็นต์
การเกิ ด ยอดสู ง ที่ สุด เช่ น เดียวกัน (ปิย มาศและคณะ,
2553) นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงที่เลี้ยง
บนอาหารที่เติม TDZ ความเข้มข้นต่ํา สามารถชักนําให้
เกิดยอดใหม่ได้ดีกว่าสูตรอาหารที่เติม TDZ ความ
เข้ ม ข้ น สู ง ๆ ซึ่ ง มี ผ ลยั บ ยั้ ง การยื ด ยาวของยอด
(Huetteman and Preece, 1993)
การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการรอดชีวิต
และเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงเมื่อย้ายออก
ปลูกในโรงเรือน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า วัสดุปลูกกาบ
มะพร้าวสับมีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด 58 เปอร์เซ็นต์
และส่งเสริมให้เกิดยอดใหม่สูงที่สุดคิดเป็น 52 เปอร์เซ็นต์
รวมถึงมีจํานวนยอดเฉลี่ยสูงถึง 1.52 ยอดต่อต้น และชัก
นําให้เกิดรากสูงที่สุดคิดเป็น 58 เปอร์เซ็นต์ มีจํานวนราก
เฉลี่ยสูงที่สุดคิดเป็น 5.28 รากต่อต้น รวมไปถึงมีจํานวน
ใบเฉลี่ย และความสูงเฉลี่ยสูงที่สุดคิดเป็น 3.50 ใบต่อ
ต้น และ 2.29 เซนติเมตรต่อต้นตามลําดับ นอกจากนี้
ยังพบว่า มีความยาวใบเฉลี่ยสูงที่สุด 1.67 เซนติเมตร
ต่อใบ และความกว้างใบเฉลี่ยสูงที่สุด 0.36 เซนติเมตร
ต่อใบ เนื่องจากกาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูกที่สามารถ
เก็ บ ความชื้ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถ
ระบายน้ําได้ดีเช่นเดียวกัน (Withner, 1959) ซึ่งให้ผล
การทดลองที่สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของวุฒิชัย
และอนุพัน ธ์ (2553)
พบว่า ต้นอ่อนกะเรกะร่อน
ปากเป็ด (Cymbidium finlaysonianum Lindl.) ที่
ย้ายเลี้ยงบนกาบมะพร้าวสับ มีอัตราการรอดชีวิตสูง
ที่สุดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และสอดคล้องกับรายงาน
การวิจัยของ Marcela et al. (2007) ที่ศึกษาความ
แข็งแรงของกล้วยไม้ Cattleya trianae Linden &

Research

Rchb.f. หลังจากออกปลูกในสภาพธรรมชาติ เมื่อปลูก
ในกาบมะพร้ า ว มี อั ต รารอดชี วิ ต สู ง ที่ สุ ด ถึ ง 80
เปอร์เซ็นต์ และมีความยาวใบสูงที่สุด

สรุปผลการวิจัย
การทดลองเลี้ ย งต้ น อ่ อ นเอื้ อ งเงิ น หลวงใน
หลอดทดลอง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ บนสูตรอาหาร MS
ที่เติม TDZ 0.5 mg/L ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L
สามารถชักนําให้มีเปอร์เซ็นต์เกิดยอดสูงที่สุด ขณะที่
สูตรควบคุมมีจํานวนยอดเฉลี่ยและจํานวนใบเฉลี่ยสูง
ที่ สุ ด และต้ น อ่ อ นเอื้ อ งเงิ น หลวงเมื่ อ ย้ า ยปลู ก ใน
โรงเรื อ นบนวั ส ดุ ป ลู ก กาบมะพร้ า วสั บ เป็ น เวลา 8
สั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม ให้ มี อั ต ราการรอดชี วิ ต สู ง ที่ สุ ด และ
สามารถเจริญเติบโตเกิดยอดใหม่และรากใหม่ รวมถึงมี
จํานวนใบเฉลี่ยและความสูงเฉลี่ยดีที่สุด
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