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ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวง 
(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. 

 

วุฒิชัย ฤทธิ1*  บุญสนอง ช่วยแก้ว1  กรนิกา นนทารักษ์1  และ  ฐิติพร กิจเจริญ1 
1หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

*Corresponding Author, E-mail: Ritti59@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
จากการเลี้ยงต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวง (Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.) บนอาหารกึ่งแข็ง

สูตร Murashige and Skoog (MS) (1962) ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 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 ท่ีเติม TDZ 0.5 mg/L ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L 
สามารถชักนําให้เกิดยอดได้สูงท่ีสุด 57 เปอร์เซ็นต์ มีจํานวนยอดเฉล่ีย 1.68 ยอดต่อต้น มีจํานวนใบเฉลี่ยสูง 5.70 
ใบต่อต้น และมีความสูงเฉลี่ย 1.16 เซนติเมตรต่อต้น อย่างไรก็ตาม พบว่า ต้นอ่อนท่ีเล้ียงบนสูตรควบคุมมีจํานวน
ยอดและจํานวนใบเฉลี่ยสูงท่ีสุดคิดเป็น 2.32 ยอดต่อต้น และ 10.20 ใบต่อต้นตามลําดับ ต้นอ่อนท่ีสมบูรณ์มีอัตรา
การรอดชีวิตสูงท่ีสุด 58 เปอร์เซ็นต์ เม่ือย้ายปลูกในโรงเรือนบนวัสดุกาบมะพร้าวสับ ท่ีอายุเพาะเลี้ยง 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 
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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: เอ้ืองเงินหลวง  สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  หลอดทดลอง  การขยายพันธ์ุ 
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บทนํา 
กล้ ว ย ไม้ เ อ้ื อ ง เ งิ นหลว ง  (Dendrobium 

formosum Roxb. ex Lindl.) เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย  
มีใบและลําต้นท่ีอวบหนาเพ่ือสะสมอาหาร (สุรางค์รัชต์
และสันติ, 2556) ดอกมีสีขาวขนาดใหญ่ ขนาดดอกเม่ือ
บานกว้าง 5 – 6 เซนติเมตร ช่อดอกสั้นใกล้ปลายยอด 
2 – 5 ดอก กลีบเลี้ยงรูปหอก ปลายกลีบแหลม  
กลีบดอกรูปไข่กลับ ปลายกลีบมน กลีบปากสีขาว  
โคนกึ่งกลางกลีบมีแถบสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
พบตามป่าดิบเขาท่ัวทุกภาค ฤดูกาลออกดอกช่วงเดือน
กันยายนถึงเดือนธันวาคม (Nanakorn and 
Watthana, 2008) และมีเขตการกระจายพันธ์ุใน
ประเทศอินเดีย เนปาล สิกขิม พม่า และเวียดนาม  
(อบฉันท์, 2551)  

ปัญหาการบุกรุกและตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือปลูก
สร้างอาคาร การทําไร่เลื่อนลอย หรือการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน เป็นการทําลายถ่ินท่ีอยู่อาศัยและ
เขตการกระจายพันธ์ุของกล้วยไม้ป่าหลายชนิด รวมถึง
เอ้ืองเงินหลวง ประกอบกับปัญหาการถูกลักลอบนํา
ออกมาจากพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติเพ่ือค้าขายนั้น ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อจํานวนประชากรของเอื้องเงินหลวง
ลดลงอย่ า งรวด เ ร็วและ ต่อ เนื่ อ ง  หากปล่อยใ ห้
วิกฤติการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน อาจเกิดการสูญพันธ์ุได้ใน
อนาคต ปัจจุบันเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 
สามารถช่วยเพ่ิมจํานวนได้ในปริมาณมาก และใช้
ระยะเวลาสั้น รวมถึงได้ต้นกล้าท่ีแข็งแรงปราศจากเชื้อ

โรคต่างๆ (อนุพันธ์และคณะ, 2555) ซ่ึงมีรายงานท่ี
ประสบความสํ า เ ร็จ ในกล้ วยไ ม้หลายชนิด  เช่น 
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 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช โดยเติมสารควบคุม
การเจริญเติบโตต่อของพืชในอาหารเพาะเลี้ยงนั้น 
สามารถเพิ่มจํานวนต้นกล้าได้ในปริมาณมาก (Chen 
and Chang, 2000; Tao et al., 2011; วุฒิชัยและ
คณะ, 2558) นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้สารควบคุม
การเจริญเติบโตในกลุ่มไซโทไคนินร่วมกับออกซินส่ง
เสริมการเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน (Nayak et al., 
1997; บวรและคณะ, 2555; ปิยมาศและคณะ, 2553) 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเอ้ือง
เงินหลวงโดยใช้ไซโทไคนินร่วมกับออกซินมาก่อน 
ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโทไคนินร่วม
กับออกซิน ต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของต้นอ่อน
เอ้ืองเงินหลวง เพ่ือเพ่ิมจํานวนต้นกล้าให้ได้ปริมาณมาก
พร้อมท่ีจะนํากลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 
การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D 
ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงใน
หลอดทดลอง 

ย้ายเลี้ยงต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวงอายุ 6 เดือน 
จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือ ท่ีมีความสูงเฉลี่ย 
0.5 เซนติเมตร บนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS (1962) ท่ี
เติม myo-inositol 0.1 g/L น้ําตาลซูโครส 30 g/L ผง
วุ้น 8 g/L และเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต คือ 
TDZ ร่วมกับ 2,4-D ท่ีความเข้มข้น 0.1 0.5 1.0 หรือ 
2.0 mg/L เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม แต่ละสูตร
อาหารมีจํานวนต้นท้ังหมด 60 ต้นต่อสูตร เลี้ยงในห้อง
ท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 
ชั่วโมงต่อวัน ท่ีความเข้มแสง 40 μmol.m2/s 
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์สังเกตการเปล่ียนแปลง
และบันทึกผล  
การทดลองท่ี 2 ศึกษาผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการ
รอดชีวิตเม่ือย้ายออกปลูกในโรงเรือน 

นําต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะเล้ียงในสภาพ
ปลอดเชื้อ ท่ีมีลําต้น ใบ และรากสมบูรณ์ นํามาล้างวุ้น
ออกให้หมด จากนั้นย้ายปลูกในโรงเรือนบนวัสดุปลูกท่ี
แตกต่างกัน 4 ชนิด ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ ถ่านทุบ 
โฟม และหินภูเขาไฟ แต่ละวัสดุปลูกมีจํานวนต้น
ท้ังหมด 50 ต้น รดน้ําเช้าและเย็นทุกวัน ปลูกเลี้ยงเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ สังเกตการเปล่ียนแปลงและบันทึกผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

บันทึกผลการทดลอง สังเกตการเปล่ียนแปลง
ทางสัณฐานวิทยา การเกิดยอด จํานวนยอด การเกิด
ราก จํานวนราก การเกิดแคลลัส การเกิดโปรโทคอร์ม 
ความสูง อัตราการรอดชีวิต และเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโต วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(completely randomized design, CRD) จากนั้น

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

 

ผลการวิจัย 
การทดลองท่ี 1 ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงในหลอด
ทดลอง 

จากการศึกษาผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D 
ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวงเป็นเวลา 
12 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหาร MS ท่ีเติม TDZ 0.5 
mg/L ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L สามารถชักนําให้เกิด
ยอดสูงท่ีสุดคิดเป็น 57 เปอร์เซ็นต์ และมีจํานวนยอด
เฉลี่ย 1.68 ยอดต่อต้น ซ่ึงมีลักษณะของต้นท่ีสมบูรณ์
และมีขนาดใหญ่เม่ือเทียบกับต้นในอาหารสูตรอ่ืนๆ (รูป
ท่ี 1 ข) รวมไปถึงส่งเสริมให้มีจํานวนใบเฉลี่ยและความ
สูงเฉลี่ยสูงคิดเป็น 5.70 ใบต่อต้น และ 1.16 
เซนติเมตรต่อต้นตามลาํดับ 

ขณะท่ีสูตรอาหาร MS ท่ีเติม TDZ 1.0 mg/L 
ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L สามารถชักนําให้เกิดรากได้
สูงท่ีสุด 58 เปอร์เซ็นต์ และมีจํานวนรากเฉลี่ยสูงท่ีสุด
คิดเป็น 0.63 รากต่อต้น นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารสูตร
ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด 35 เปอร์เซ็นต์ มี
จํานวนยอดเฉล่ียสูงท่ีสุด 2.32 ยอดต่อต้น และเกิดราก 
48 เปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงมีจํานวนใบเฉลี่ยสูงท่ีสุดและมี
ความสูงเฉลี่ยคิดเป็น 10.20 ใบต่อต้นและ 1.40 
เซนติเมตรต่อต้นตามลําดับ (ตารางท่ี 1, 2) อย่างไรก็
ตามยังพบว่าสูตรอาหารท่ีเติม TDZ ความเข้มข้นสูง 
(1.0, 2.0 mg/L) ร่วมกับ 2,4-D มีแนวโน้มส่งเสริมให้มี
เปอร์เซ็นต์การเกิดราก เกิดแคลลัส และเกิดโปรโท-
คอร์มสูงกว่าสูตรอาหารท่ีเติม TDZ ความเข้มข้นตํ่า 
(0.1, 0.5 mg/L) (ตารางท่ี 1) 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 45 เล่มท่ี 2 363 
 
การทดลองท่ี 2 ผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการรอด
ชีวิตเม่ือย้ายออกปลูกในโรงเรือน 

จากการศึกษาย้ายเลี้ยงต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวง
ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ อายุ 5 – 6 เดือน บน
วัสดุปลูก 4 ชนิด ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ ถ่านทุบ โฟม 
และหินภูเขาไฟ เม่ืออายุปลูกเลี้ยงครบ 8 สัปดาห์ 
พบว่า วัสดุปลูกท่ีมีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของต้นอ่อน
เอ้ืองเงินหลวงมากท่ีสุด คือ กาบมะพร้าวสับ และโฟม
ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงท่ีสุด 58 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากน้ียังพบว่าวัสดุปลูกกาบมะพร้าวสับ 
ส่งเสริมให้เกิดรากสูงท่ีสุด 58 เปอร์เซ็นต์ และมีจํานวนราก
เฉลี่ย จํานวนใบเฉลี่ย รวมถึงความสูงเฉลี่ยสูงท่ีสุด คิดเป็น 
5.28 รากต่อต้น 3.50 ใบต่อต้น และ 2.29 เซนติเมตรต่อต้น
ตามลําดับ รวมไปถึงมีความยาวใบเฉล่ียและความกว้างใบเฉลี่ย
สูงท่ีสุด คิดเป็น 1.67 เซนติเมตรและ 0.36 เซนติเมตรต่อใบ 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) (รูปท่ี 2 ก) 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1  ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวงอายุเพาะเลี้ยง 12 สัปดาห์ สูตร
อาหารควบคุม (ก) สูตรอาหารท่ีเติม TDZ 0.5 mg/L + 2,4-D 0.1 mg/L (ข) สูตรอาหารท่ีเติม TDZ 
1.0 mg/L + 2,4-D 0.1 mg/L (ค) สูตรอาหารท่ีเติม TDZ 2.0 mg/L + 2,4-D 0.5 mg/L (ง) 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 การรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวง อายุปลูกเลี้ยง 8 สัปดาห์; วัสดุปลูกกาบ

มะพร้าวสับ (ก) วัสดุปลูกถ่านทุบ (ข) วัสดุปลูกโฟม (ค) วัสดุปลูกหินภูเขาไฟ (ง) 
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ตารางท่ี 1 ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวง อายุเพาะเลี้ยง 12 สัปดาห์ 

*PGRs (mg/L) การเกิด 
ยอด (%) 

การเกิด  
**PLBs (%) 

การเกิด 
ราก (%) 

การเกิด 
แคลลัส (%) TDZ 2,4-D 

control 35 0 48 0 
0.1 0.1 50 2 5 0 

0.5 18 7 2 0 
1.0 12 0 2 0 
2.0 3 0 0 2 

0.5 0.1 57 0 5 0 
0.5 35 0 0 0 
1.0 25 2 0 0 
2.0 3 0 3 2 

1.0 0.1 50 18 58 25 
0.5 50 8 2 2 
1.0 10 13 48 18 
2.0 40 3 2 12 

2.0 0.1 55 13 45 13 
0.5 42 8 40 37 
1.0 18 5 42 20 
2.0 30 0 0 7 

หมายเหต ุ: *Plant Growth Regulators, **Protocorm like bodies 

ตารางท่ี 2 ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อพัฒนาการของต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวง อายุเพาะเลี้ยง 12 สัปดาห์ 
*PGRs (mg/L) จํานวน 

ยอดเฉลี่ย 
จํานวน 
ใบเฉลี่ย 

จํานวน  
**PLBs เฉลี่ย 

จํานวน 
รากเฉลี่ย 

ความสูง 
เฉลี่ย (cm) TDZ 2,4-D 

control 2.32±0.16a 10.20±0.76a 0.00±0.00c 0.55±0.07a 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 

0.5 1.17±0.08cde 4.77±0.32cd 0.27±0.13ab 0.02±0.01c 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 
2.0 0.35±0.07g 0.73±0.15h 0.00±0.00c 0.00±0.00 c 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 

0.5 1.10±0.13def 2.87±0.37efg 0.00±0.00c 0.00±0.00 c 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 
2.0 0.52±0.07g 1.30±0.19gh 0.00±0.00c 0.03±0.02 c 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 

0.5 1.50±0.12bcd 7.07±0.55b 0.10±0.04bc 0.02±0.01 c 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 

2.0 1.43±0.14bcd 4.83±0.51cd 0.03±0.02c 0.02±0.01 c 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 

0.5 1.28±0.18bcd 2.98±0.49ef 0.08±0.03c 0.48±0.08a 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 

2.0 1.15±0.14def 4.03±0.53de 0.00±0.00c 0.00±0.00 c 1.21±0.10ab 

หมายเหต ุ: ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแต่ละสดมภ์แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบคา่เฉลีย่โดยวิธ ี
DMRT *Plant Growth Regulators, **Protocorm like bodies 
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ตารางท่ี 3 ผลของวัสดุปลูกต่อการรอดชีวิตและพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง อายุปลูกเลี้ยง 8 สัปดาห์ 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่เหมือนกันในแต่ละสดมภ์แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% เม่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
 

วิจารณผ์ลการวิจัย 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อน

เอ้ืองเงินหลวง ท่ีเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม TDZ 
ความเข้มข้น 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 ท่ีอายุ
เพาะเลี้ยง 12 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตร MS ท่ีเติม 
TDZ 0.5 mg/L ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L ส่งเสริมให้
เกิดการเจริญเติบโตได้ดีกว่าสูตรอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถชักนํา
ให้เกิดยอดสูงท่ีสุดคิดเป็น 57 เปอร์เซ็นต์ และมีจํานวน
ยอดเฉลี่ย 1.68 ยอดต่อต้น เนื่องจาก TDZ เป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโทไคนินท่ีมีผลต่อการ
แบ่งเซลล์ ช่วยในการเจริญเติบโตทางลําต้น และ
เนื้อเย่ือเจริญตาข้าง พร้อมท้ังชักนําการเพิ่มจํานวนยอด
ของพืช (Hutchinson et al., 1985; Taji and 
Williams, 1996) เม่ือใช้ร่วมกับ 2,4-D ซ่ึงเป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซิน เป็นกลุ่มสารท่ี
กระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ท้ังในส่วนต้นและราก มีผล
ต่อการแบ่งเซลล์ การยืดยาวของเซลล์ และกระตุ้นให้
เกิดราก (คํานูณ, 2544) ให้ผลสอดคล้องกับการทดลอง
ของ Nayak et al. (1997) ท่ีรายงานการเพาะเลี้ยง
กล้วยไม้ 3 ชนิด ได้แก่ Cymbidium aloifolium (L.) 
SW., Dendrobium aphyllum (Roxb) fisch. และ 
D. moschatum (Buch-Ham). SW. ท่ีเพาะเลี้ยงบน

อาหารสูตร MS ท่ีเติม 2,4-D 4.25 μM ร่วมกับ TDZ 
0.45 μM สามารถชักนําให้เกิดยอดได้ดีท่ีสุด และ
รายงานการวิจัยของ Chen et al. (2004) ได้ศึกษาผล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยง
กล้วยไม้สกุลรองเทา้นารีลูกผสม 2 พันธ์ุ จากชิ้นส่วนใบ 
พบว่าเม่ือเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีลูกผสม 
PH59 บนอาหารสูตร MS ท่ีเติม TDZ 4.54 μM 
ร่วมกับ 2,4-D 4.52 μM ชักนําให้เกิดยอดใหม่ได้สูง
ท่ีสุด ส่วนการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
ลูกผสม PH60 บนอาหารสูตร MS ท่ีเติม TDZ 0.45 
μM ร่วมกับ 2,4-D 4.52 μM สามารถชักนําให้เกิด
ยอดจากชิ้นส่วนใบได้สูงท่ีสุด และสอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาของบวรและคณะ (2555) ท่ีศึกษาการเจริญ
ของต้นอ่อนสิงโตพัดแดง (Bulbophyllum lepidum 
(BI.) J.J. Sm.) ในหลอดทดลอง โดยเลี้ยงบนอาหาร
สูตร VW (Vacin and Went, 1949) ท่ีเติม 2,4-D 2.0 
mg/L ร่วมกับ TDZ 2.0 mg/L สามารถชักนําให้เกิด
หน่อใหม่เฉลี่ยสูงท่ีสุด และอาหารสูตรท่ีเติม 2,4-D 0.1 
mg/L ร่วมกับ TDZ 2.0 mg/L ชักนําให้มีความสูงเฉลี่ย 
จํานวนใบเฉลี่ย และจํานวนรากเฉลี่ยสูงท่ีสุด ขณะท่ี
สูตรอาหารท่ีเติม 2,4-D 2.0 mg/L ร่วมกับ TDZ 0.1 
mg/L มีความยาวรากเฉล่ียดีท่ีสุด รวมไปถึงรายงาน
วิจัยการเพาะเลี้ยงใบกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน 

วัสดุปลูก 
รอด
ชีวิต 
(%) 

เกิดยอด 
(%) 

จํานวน 
ยอดเฉลี่ย 

เกิด
ราก 
(%) 

จํานวน 
รากเฉลี่ย 

จํานวน 
ใบเฉล่ีย 

ความสูง 
เฉล่ีย (cm) 

ความยาว 
ใบเฉลี่ย 
(cm) 

ความกว้าง 
ใบเฉล่ีย 
(cm) 

กาบมะพร้าวสับ 58 52 1.52±0.22a 58 5.28±0.75a 3.50±0.53a 2.29±0.32a 1.67±0.23a 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 
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(Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) 
Pfitzer) ในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าอาหารสูตรท่ีเติม 
2,4-D 3.0 mg/L ร่วมกับ TDZ 0.1 mg/L ชิ้นส่วนมี
คะแนนการเจริญเติบโตเฉล่ียสูงท่ีสุด และมีเปอร์เซ็นต์
การเกิดยอดสูงท่ีสุดเช่นเดียวกัน (ปิยมาศและคณะ, 
2553) นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวงท่ีเลี้ยง
บนอาหารท่ีเติม TDZ ความเข้มข้นตํ่า สามารถชักนําให้
เกิดยอดใหม่ได้ดีกว่าสูตรอาหารที่เติม TDZ ความ
เ ข้ม ข้นสู งๆ  ซ่ึ ง มี ผล ยับ ย้ั งการ ยืดยาวของยอด 
(Huetteman and Preece, 1993) 

การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการรอดชีวิต
และเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงเม่ือย้ายออก
ปลูกในโรงเรือน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า วัสดุปลูกกาบ
มะพร้าวสับมีอัตราการรอดชีวิตสูงท่ีสุด 58 เปอร์เซ็นต์ 
และส่งเสริมให้เกิดยอดใหม่สูงท่ีสุดคิดเป็น 52 เปอร์เซ็นต์ 
รวมถึงมีจํานวนยอดเฉลี่ยสูงถึง 1.52 ยอดต่อต้น และชัก
นําให้เกิดรากสูงท่ีสุดคิดเป็น 58 เปอร์เซ็นต์ มีจํานวนราก
เฉลี่ยสูงท่ีสุดคิดเป็น 5.28 รากต่อต้น รวมไปถึงมีจํานวน
ใบเฉลี่ย และความสูงเฉลี่ยสูงท่ีสุดคิดเป็น 3.50 ใบต่อ
ต้น และ 2.29 เซนติเมตรต่อต้นตามลําดับ นอกจากนี้
ยังพบว่า มีความยาวใบเฉล่ียสูงท่ีสุด 1.67 เซนติเมตร
ต่อใบ และความกว้างใบเฉลี่ยสูงท่ีสุด 0.36 เซนติเมตร
ต่อใบ เนื่องจากกาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูกท่ีสามารถ
เก็บความชื้นได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็สามารถ
ระบายน้ําได้ดีเช่นเดียวกัน (Withner, 1959) ซ่ึงให้ผล
การทดลองท่ีสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของวุฒิชัย
และอนุพันธ์ (2553) พบว่าต้นอ่อนกะเรกะร่อน
ปากเป็ด (Cymbidium finlaysonianum Lindl.) ท่ี
ย้ายเลี้ยงบนกาบมะพร้าวสับ มีอัตราการรอดชีวิตสูง
ท่ีสุดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และสอดคล้องกับรายงาน
การวิจัยของ Marcela  et al. (2007) ท่ีศึกษาความ
แข็งแรงของกล้วยไม้ Cattleya trianae Linden & 

Rchb.f. หลังจากออกปลูกในสภาพธรรมชาติ เม่ือปลูก
ในกาบมะพร้ าว  มี อัตรารอดชี วิตสู ง ท่ีสุ ด ถึ ง  80 
เปอร์เซ็นต์ และมีความยาวใบสูงท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
การทดลองเลี้ยงต้นอ่อนเอ้ืองเงินหลวงใน

หลอดทดลอง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ บนสูตรอาหาร MS 
ท่ีเติม TDZ 0.5 mg/L ร่วมกับ 2,4-D 0.1 mg/L 
สามารถชักนําให้มีเปอร์เซ็นต์เกิดยอดสูงท่ีสุด ขณะท่ี
สูตรควบคุมมีจํานวนยอดเฉลี่ยและจํานวนใบเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด และต้นอ่อนเ อ้ืองเงินหลวงเ ม่ือย้ายปลูกใน
โรงเรือนบนวัสดุปลูกกาบมะพร้าวสับ เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ ส่งเสริมให้มีอัตราการรอดชีวิตสูงท่ีสุดและ
สามารถเจริญเติบโตเกิดยอดใหม่และรากใหม่ รวมถึงมี
จํานวนใบเฉลี่ยและความสูงเฉลี่ยดีท่ีสุด 
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