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บทคัดย่อ 
 การขยายพันธุ์ต้นอ่อนเอื้องคำด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายโดยการนำต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร Vacin and Went (VW) เป็นชุดควบคุม เปรียบเทียบกับอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชอย่างง่ายท่ีเตรียมจาก
สารละลายสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สูตรกิตติศักดิ์ (2558) ความเข้มข้น 0KS, 1/5KS, 2/5KS, 3/5KS, 4/5KS และ KS เติมน้ำตาล 
20 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เป็น 4.9 เติมผงวุ ้น 7 กรัมต่อลิตร นำไปต้มจนวุ้นละลาย แล้วรอให้อุณหภูมิของอาหารลดลงถึง 60  
องศาเซลเซียส จึงเติมน้ำยาฟอกผ้าขาวไฮเตอร์ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นนำไปเลี้ยงในสภาวะให้แสงเป็นเวลา 
16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิห้อง (29.9 องศาเซลเซียส) เปรียบเทียบกับห้องควบคุม
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส รวม 14 ชุดการทดลอง ผลการทดลองพบว่าต้นอ่อนเอื ้องคำที ่เพาะเลี ้ยงบนอาหารวุ ้นสูตร KS ท่ี
อุณหภูมิห้อง ให้ความสูงเฉลี่ยของต้นอ่อน 2.20 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรมาตรฐาน คือ VW อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีความยาวใบเฉลี่ย 2.83 เซนติเมตร มากกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
ดังนั้นอาหารวุ้นสูตร KS จึงสามารถนำมาใช้เพื่อขยายพันธุ์เอื้องคำทดแทนอาหารสูตร VW ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีขั้นตอน
การเตรียมที่ง่าย อุปกรณ์ และสารเคมีที่สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด และมีราคาถูก นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบอาหารสูตรเดียวท่ี
เพาะเลี้ยงในอุณหภูมิแตกต่างกันยังพบว่าการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนที่อุณหภูมิห้องจะมีการเจริญเติมโตมากกว่า และทุกชุดการทดลองยัง
สามารถชักนำให้ต้นอ่อนเกิดรากได้ 100% ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องท่ีไม่ควบคุมอุณหภูมิจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ
การประหยัดต้นทุนในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอ่ืน ๆ ได้ในอนาคต 
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ABSTRACT 
Micropropagation of Dendrobium chrysotoxum plantlet by simple plant tissue culture technique were 

investagated. In vitro plantlets were cultured on Vacin and Went ( VW)  agar medium compared with various 
concentrations of 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and full strength Kittisak (2013) agar media, media from hydroponic solutions, 
associated with 20 g/ L sugar, 7 g/ L agar and pH was adjusted to 4.9 which were sterilized with 0. 5 mL/ L Haiter 
supplementation. They were incubated in 16 h photoperiod and a light intensity of 2,000 lux at 25±2 ºC compared 
with room temperature for 4 weeks.  It was found that shoot high of plantlet cultured on KS medium with room 
temperature (2.33 cm) higher that VW medium with significantly. Furthermore, leaf length of this treatment (2.83 
cm) also higher that all treatments with significantly. Therefore, KS medium can be used as a replacement for VW 
medium because it had positive effects on plant growth and development, low cost and simple preparation.  
Furthermore, the result indicated that room temperature promote better growth than in the controlled temperature 
room. All treatments cultured at room temperature showed 100% root induction. Therefore, room temperature 
was the cost saving alternative for plant tissue culture.  
 

คำสำคัญ: กล้วยไม้  การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช  ต้นทุนต่ำ  อาหารอย่างง่าย 
Keywords: Orchid, Plant tissue culture, Low cost, Simple media 
 

บทนำ 
 เอื ้องคำ (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) เป็น
กล้วยไม้อ ิงอาศัย ลำลูกกล้วยยาวรี ยาว 15-30 เซนติเมตร  
ผิวเป็นร่องตามยาวตื้น ๆ ใบ มี 2-6 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 
2-3.5 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ดอก สีเหลืองทอง 
ออกเป็นช่อใกล้ปลายยอด ยาว 15-20 เซนติเมตร ดอกบานกว้าง 
2.5-3 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ กลีบเลี้ยงรูปไข่แกมขอบ
ขนาน กลีบดอกรูปไข่กลับ กลีบปาก แผ่เป็นแผ่นเกือบกลม มีขน
นุ่มปกคลุม กลางกลีบสีเหลืองเข้ม ขอบกลีบหยักเป็นฝอยละเอียด
และบิดเป็นคลื ่นเล็กน้อย ชาวเหนือนิยมนำมาปลูกไว้ในบ้าน
เนื่องจากเอื้องคำออกดอกเป็นช่อในช่วงฤดูร้อนเดือน กุมภาพันธ์ 
ถึงพฤษภาคม จึงเป็นสัญลักษณ์ของเทศการปี๋ใหม่เมือง หรือ
เทศกาลสงกรานต์ ผู ้หญิงล้านนามักนำดอกเอื ้องคำมาแซม
ประดับเกล้ามวยผม และถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้
ปัจจุบันยังมีการนำดอกเอื้องคำไปตากแห้งเพื่อนำไปทำชาดอก
เอ้ืองคำซ่ึงเป็นท่ีต้องการของท้องตลาดสูง เอ้ืองคำจึงเป็นกล้วยไม้
ที่มีความต้องการสูง สำหรับการขยายพันธุ์เอื้องคำสามารถทำได้ 
2 วิธี คือ การแบ่งหน่อซึ่งขยายพันธุ์ได้น้อยและใช้ระยะเวลานาน 
อีกวิธีที่ได้รับความนิยมคือการเพาะเลี้ยงเมล็ด เนื่องจากเมล็ด
กล้วยไม้เป็นเอ็มบริโอเปลือยไม่มีอาหารสะสมห่อหุ้ม จึงงอกได้
เองยากในสภาพธรรมชาติ แต่เมื ่อนำมาเพาะเลี ้ยงบนอาหาร

สังเคราะห์จะสามารถเจริญเติบโตได้จำนวนมาก และรวดเร็วกว่า 
เช่น วริศา และสุมนทิพย์ (2548) รายงานการเพาะเลี้ยงเมล็ด
เอื้องคำบนอาหารสังเคราะห์สูตร New Dogashima Medium 
(NDM) ที่เติมน้ำต้มมันฝรั่ง 1% ร่วมกับ benzylaminopurine 
0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้โพรโทคอร์มของเอื้องคำ
เกิดต้นได้สูงที ่สุด เช่นเดียวกับ พรทิพย์ (2557) ที่รายงานว่า
สามารถเพาะเลี้ยงเมล็ดเอ้ืองคำบนอาหารสูตร Vacin and Went 
(1949) ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก และจำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงประมาณ 3 ถึง 
5 แสนบาท เนื่องจากจำเป็นต้องใช้สารเคมี และเครื่องมือราคา
แพงหลายอย่าง เช่น สารเคมีในการเตรียมอาหารเพาะเลี ้ยง
เนื ้อเยื ่อพืช เครื ่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง หม้อนึ่งความดันไอ  
ตู้ปลอดเชื้อสำหรบัตัดเนื้อเยื่อพืช เครื่องกลั่นน้ำ และห้องควบคุม
อุณหภูมิ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิธีที่จะช่วยลดขั้นตอน 
และลดต้นทุนในการเพาะเล ี ้ยงเนื้อเย ื ่อกล้วยไม้ เช ่น การ
ประยุกต์ใช้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เตรียมจากสารเคมีที่มี
ราคาถูก และหาซ้ือได้ง่าย โดยมีงานวิจัยของ กนกวรรณและคณะ 
(2558) ซึ่งใช้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากสารละลายสำหรับ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด
โดยการเพาะเมล็ดบนอาหารวุ้นที่เตรียมจากสารละลายสำหรับ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละ 0, 1, 
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2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับน้ำตาล 30 กรัมต่อลิตร 
เปรียบเทียบกับอาหารสูตร Vacin and Went (VW) ทำการ
เพาะเลี ้ยงในสภาพให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 25±2 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 สัปดาห์ พบว่าทุกชุดการทดลอง
สามารถชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ดได้ 100% ยกเว้นอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ไม่เติมสารละลายปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินซ่ึง
ทำให้เกิดการงอกของเมล็ดเพียง 24.44% เช่นเดียวกับกิตติศักด์ิ 
(2558) ได้รายงานว่าอาหารวุ้นอย่างง่ายที่เตรียมจากสารละลาย
ธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ความเข้มข้น stock A 
และ B อย่างละ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับน้ำตาลทราย 30 กรัม
ต่อลิตร สามารถชักนำให้ ม่วงเทพรัตน์ หญ้าหวาน และว่านสี่ทิศ
มีการเจริญเติบโตสูงกว่าอาหารสูตร MS นอกจากนี้ยังมีรายงาน
การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยการเติม
น้ำยาฟอกผ้าขาวไฮเตอร์ แทนการใช้หม้อนึ่งความดันไอได้ (กิตติ-
ศักด์ิ, 2559) 
 งานวิจ ัยนี ้จ ึงมีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลของการ
เพาะเลี้ยงต้นอ่อนเอื้องคำบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่าง
ง่ายซึ่งเตรียมจากสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดินความเข้มข้นต่าง ๆ และเพ่ือเปรียบเทียบผลของการเพาะเล้ียง
ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กับการเพาะเลี้ยงใน
อุณหภูมิห้องต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื ้องคำในสภาพ
ปลอดเชื ้อ รวมถึงการใช้เทคนิคอย่างง่ายโดยไม่ใช้เครื ่องชั่ง
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง หม้อนึ่งความดันไอ ตู้ปลอดเชื้อสำหรับตัด
เนื้อเยื่อพืช และเครื่องกลั่นน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุน
สำหรับการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อเอื ้องคำ และการส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกล้วยไม้ชนิดอื่น ๆ ได้ใน
อนาคต 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การเตรียมตัวอย่างพืช 
 ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง คือ เอื้องคำ (Dendro-
bium chrysotoxum Lindl. )  ซ ึ ่ ง เก ็บฝ ักจากกล ุ ่มอน ุ ร ั ก ษ์
พันธุกรรมกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถ่ินบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำเมล็ดไปเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร
กิตติศักดิ ์ (2558) หรือ KS (2015) ซึ ่งเตรียมจากสารละลาย
สำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ตรา Hydrowork สูตรสำหรับผัก
สลัด Stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร 

เท่า ๆ กัน เติมน้ำตาล 20 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เป็น 4.9 และฆ่า
เช ื ้อจ ุล ินทร ีย ์ ในอาหารโดยว ิธ ีของ Chotikadachanarong 
(2013) คือ เติมไฮเตอร์ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร ลงในอาหาร ทำ 
การเพาะเล ี ้ยง ณ ห้องปฏ ิบ ัต ิการเพาะเล ี ้ยงเน ื ้อเย ื ่อพืช  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่อุณหภูมิห้อง ในสภาวะให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็น
เวลา 6 เดือน 
2. การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 ชุดควบคุมเชิงบวกใช้อาหารวุ้นสูตร Vacin and Went 
(VW, 1949) VW ที่เติมน้ำตาล 20 กรัมต่อลิตร (5 ช้อนชา) ปรับ 
pH เป็น 4.9 เติมผงวุ้น (ตรานางเงือก) 7 กรัมต่อลิตร (2 ช้อนชา) 
สำหรับการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตรทดลอง คือ 
อาหารสูตรกิตติศักด์ิ (2558) หรือ KS (2015) ความเข้มข้นต่าง ๆ 
ได้แก่ 0KS  1/5KS  2/5KS  3/5KS  4/5KS และ KS เตรียมโดย
เติมน้ำประปา 300 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร จากนั้น
เติมสารละลายสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ตรา Hydrowork 
สูตรสำหรับผักสลัด Stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละเท่า ๆ 
กันคือ 0  1  2  3  4 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เติมน้ำตาล 20 
กรัมต่อลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ำประปาเป็น 1 ลิตร ปรับค่า pH 
เป็น 4.9 ด้วย 1 M NaOH หรือ 1 M HCl เติมผงวุ ้น (ตรานาง
เงือก) 7 กรัมต่อลิตร อาหารทุกสูตรนำไปต้มจนวุ้นละลาย รอให้
อุณหภูมิของอาหารลดลงถึง 60 องศาเซลเซียส จึงเติมน้ำยาฟอก
ผ้าขาวไฮเตอร์ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร (Chotikadachanarong, 
2013) เพื ่อฆ่าเชื ้อจุลินทรีย์ในอาหาร เทใส่ถ้วยพลาสติกใส  
K-RESIN (U60-90) ขนาด 3 ออนซ์ ปิดฝา รอจนวุ้นแข็งตัวแล้ว
จึงนำไปใช้ในการทดลอง 
3. การศึกษาผลของอาหารวุ้นสูตร KS ความเข้มข้นต่าง ๆ 
และอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
เอื้องคำในสภาพปลอดเชื้อ 
 เตรียมตู ้เนื ้อเยื ่อซึ ่งในการทดลองนี ้ใช้ตู ้ปลาขนาด 
20×10×12 นิ ้ว ใช้แทนตู ้ต ัดเนื ้อเยื ่อพืช โดยพ่นด้วยเอทิล-
แอลกอฮอล์ 70% ภายในตู ้ และเช็ดจนทั ่วก่อนใช้งาน ถาด 
สแตนเลสสำหรับรองตัดเนื ้อเยื ้อให้พ่นด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 
70% ให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา และอุปกรณ์สำหรับตัดเนื้อเยื่อ ได้แก่ 
มีดผ่าตัด และคีมคีบแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลัง
การใช้งานเสมอเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขณะใช้งานแทนการเผาด้วย
เปลวไฟ จากนั้นคัดเลือกต้นอ่อนเอื้องคำในสภาพปลอดเชื้อที่มี
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ความสูงประมาณ 0.5 เซนติเมตร มาทำการย้ายเลี้ยงภายในตู้
ปลาที่เตรียมไว้แทนตู้ตัดเนื้อเยื่อพืช โดยนำต้นอ่อนไปเลี้ยงบน
อาหารวุ ้นสูตร VW และอาหารวุ ้นสูตร 0KS  1/5KS  2/5KS  
3/5KS  4/5KS และ KS จำนวน 1 ต้นต่อ 1 ขวดอาหาร นำไป
เพาะเล ี ้ยงในห ้องควบค ุมอ ุณหภูม ิ 25±2 องศาเซลเซ ียส 
เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงในห้องที่เปิดหน้าต่างและมีการ
ถ่ายเทอากาศตลอดเวลา โดยมีอุณหภูมิเฉลี ่ยในระหว่างการ
ทดลองคือเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 29.9 
องศาเซลเซียส รวม 14 ชุด ๆ ละ 15 ซ้ำ การทดลองทั้งหมดให้
แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน เพาะเลี ้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
บันทึก อัตราการปนเปื้อนความสูงของยอด ความยาวใบ (วัดจาก
โคนใบถึงปลายใบ) และอัตราการรอดชีวิตภายหลังการย้ายออก
ปลูก 
4. การย้ายต้นอ่อนออกปลูก 
 เตรียมวัสดุปลูก คือ มอสแห้ง นำมาล้างน้ำ 3 ครั้ง แล้ว
แช่น้ำเป็นเวลา 1 คืน ก่อนบรรจุในถ้วยพลาสติกใส ขนาด 6 
ออนซ์ จากนั้นนำต้นอ่อนเอื้องคำที่ได้จากการทดลองทั้งหมดมา
ทำการล้างเอาวุ้นออก นำลงปลูกในวัสดุที่เตรียมไว้ ปิดฝา นำไป
ไว้ในโรงเรือนที่มีการพรางแสง 50% เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วจึง
เปิดฝาแล้วรดน้ำวันละ 1 ครั ้ง เลี ้ยงในโรงเรือนต่อไปอีก 3 
สัปดาห์ บันทึกอัตราการรอดชีวิต 
5. การวิเคราะห์ผล 
 การทดลองทั้งหมด 14 ชุดการทดลอง ชุดการทดลอง
ละ 15 ซ้ำ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely 
randomized design) โดยอัตราการปนเปื้อน และอัตราการรอด
ชีวิตภายหลังการย้ายออกปลูกแสดงผลเป็นร้อยละ ความสูงของ
ยอด และจำนวนใบ แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวจากนั ้นทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี ่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test 
(DMRT) ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
 

ผลการวิจัย 
 การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนเอื้องคำในสภาพปลอดเชื้อที่มี
ความสูงประมาณ 0.5 เซนติเมตร บนอาหารวุ้นสูตร VW และ KS 
ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส 
เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส รวม 
14 ชุดการทดลอง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ไม่พบการปนเปื้อนของ
ชิ้นส่วนพืชและอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลการทดลองแสดงว่า
วิธีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยไฮเตอร์ 
และการตัดย้ายเนื้อเยื่อในตู้ปลานั้นสามารถทำให้ปลอดเชื้อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอ้ือง
คำในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จำนวนยอด พบว่าทุกชุดการทดลองมี 
การสร้างยอดเฉลี่ยจำนวน 1 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ และมีจำนวนใบ
เฉลี่ย 2 ใบต่อยอด สำหรับความสูงเฉลี่ยของยอด และความยาว
ใบเฉลี่ย พบว่าต้นอ่อนที่เลี ้ยงบนอาหารวุ้นสูตร KS ที่อุณหภูมิ
เฉลี ่ย 29.9 องศาเซลเซียส มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด คือ 2.20 
เซนติเมตร ซึ ่งมากกว่าชุดควบคุม คือ อาหารวุ ้นสูตร VW ท่ี
เพาะเลี้ยงในอุณหภูมิเดียวกัน และอาหารวุ้นสูตร KS ที่เลี้ยงใน
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารวุ้นสูตร 
KS ที ่ เพาะเล ี ้ยงในอุณหภูม ิห ้องเฉลี ่ย 29.9 องศาเซลเซียส 
สามารถชักนำให้มีความยาวใบเฉลี่ยมากที่สุด 2.83 เซนติเมตร 
ซึ่งมากกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอีกด้วย 
ซึ ่งต้นอ่อนที ่ได้จากการเพาะเลี ้ยงบนอาหารสูตรดังกล่าวมี
ลักษณะแข็งแรง ลำต้นอวบใหญ่ ใบสีเขียวขนาดใหญ่ ดังรูปท่ี 1 
 เมื่อเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนบนอาหารสูตร
เดียวกันระหว่างอุณหภูมิห้องเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส กับ ท่ี
อุณหภูมิต่ำ คือ 25 องศาเซลเซียส ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
ที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส ต้นอ่อนจะมีความสูง
มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ย ังพบว่าการ
เพาะเลี ้ยงต้นอ่อนที ่อุณหภูมิห้องเฉลี ่ย 29.9 องศาเซลเซียส  
ทุกชุดการทดลองยังสามารถชักนำให้ต้นอ่อนเกิดรากได้ 100% 
(รูปท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงความสูงและความยาวใบเฉลี่ยของต้นอ่อนเอื้องคำภายหลังการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตรต่าง ๆ ที่อุณหภูมิห้อง 

และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
ชุดการทดลอง อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) ความสูงเฉลี่ย (cm±SD) ความยาวเฉลี่ยใบ (cm±SD) 

VW 29.9 1.82±0.23b 0.62±0.62cde 
0KS 29.9 0.70±0.35ghi 1.32±1.09bcd 

1/5KS 29.9 0.65±0.16hi 0.66±0.51bcde 
2/5KS 29.9 1.00±0.08def 0.30±0.27e 
3/5KS 29.9 1.27±0.22cde 1.57±0.50bc 
4/5KS 29.9 1.93±0.40ab 1.46±0.89bcd 

KS 29.9 2.20±0.21a 2.83±0.28a 
VW 25 1.43±0.11c 0.73±0.25bcde 
0KS 25 0.60±0.10i 0.56±0.57de 

1/5KS 25 0.93±0.11fgh 1.00±0.00bcde 
2/5KS 25 0.92±0.09fgh 0.62±0.47cde 
3/5KS 25 1.00±0.10efg 0.66±0.76bcde 
4/5KS 25 1.33±0.15cd 1.06±0.11bcde 

KS 25 1.85±0.12b 1.62±0.25b 
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันภายในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% เม่ือทดสอบด้วยวิธี DMRT 
 

 
รูปท่ี 1 ต้นอ่อนเอื้องคำภายหลังการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตรต่าง ๆ ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

4 สัปดาห์ 
 

 การย้ายต้นอ่อนเอื ้องคำที่ได้จากการทดลองทั้งหมด
ออกปลูกโดยปรับสภาพในแก้วพลาสติก ดังรูปที่ 2 เป็นเวลา  
1 สัปดาห์ แล้วจึงเปิดฝารดน้ำวันละ 1 คร้ัง เลี้ยงในโรงเรือนต่อไป
อีก 3 สัปดาห์ พบว่าต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้น
สูตร VW ทั้งหมดมีอาการฉ่ำน้ำและตาย ในขณะที่ต้นอ่อนที่ได้

จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร KS ทุกความเข้มข้นมีอัตรา
การรอดชีวิต 100% มีการแตกรากใหม่จำนวนมาก ลักษณะต้น
แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบน
อาหารวุ้น KS ท่ีต้นมีขนาดใหญ่กว่าชุดการทดลองอ่ืน ๆ (รูปท่ี 3) 
 

 

  VW         0KS      1/5KS    2/5KS    3/5KS        4/5KS        KS     VW        0KS     1/5KS     2/5KS     3/5KS      4/5KS          KS 

25 °C 

อุณหภูมิห้อง 
(29.9 ºC) 
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รูปที่ 2 การปรับสภาพต้นอ่อนเอื้องคำจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือก่อนการย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาติ 

 

 

 
 
อุณหภูมิห้อง 

(29.9ºC) 
 
 
 

25ºC 

รูปที่ 3 ต้นอ่อนเอื้องคำภายหลังการย้ายออกปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองแสดงว่าการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร
โดยการเติมไฮเตอร์ และการใช้ตู้ปลาเพ่ือย้ายเนื้อเย่ือแทนตู้ปลอด
เชื ้อนั ้นไม่พบการปนเปื้อนของเชื ้อจุลินทรีย์ เช่นเดียวกับการ
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อลานไพลินด้วยเทคนิคเดียวกัน พบว่ามี
ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากเทคนิคมาตรฐานเช่นกัน (กิตติศักด์ิ, 
2561) 
 สำหรับการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอ้ืองคำนั้นพบว่าจะ
แปรผันตามความเข้มข้นของอาหารวุ้นสูตร KS ที่เพาะเลี้ยงใน
อุณหภูมิเดียว คือ อาหารที่มีความเข้มข้นมากกว่าจะชักนำให้ต้น
อ่อนมีการเจริญเติบโตได้มากกว่า และอาหารวุ ้นสูตร KS จึง
สามารถใช้ในการเพาะเลี ้ยงต้นอ่อนเอื ้องคำแทนอาหารสูตร
มาตรฐานคือ VW ได้เนื ่องจากให้ความสูง และความยาวใบ
มากกว่า สอดคล้องกับรายงานของ กนกวรรณ กิตติศักด์ิ และ

เฉลิมศรี (2558) ที่ศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตร 
KS ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการงอก และการเจริญเติบโตของเมล็ด
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด เปรียบเทียบกับอาหารสูตร Vacin and 
Went (VW) ทำการเพาะเลี้ยงในสภาพให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ท่ี
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 สัปดาห์ พบว่า
อาหารวุ้นสูตร KS สามารถชักนำให้ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดมีการ
เจริญเติบโตในระยะพัฒนาการที่ 6 คือ ไรโซมมีจำนวนมากขนาด
ใหญ่ขึ้น มีสีเขียว ไรโซมท่ียาวจะมีลักษณะเป็นข้อ ไรโซมพัฒนา 
เกิดเป็นยอดงอกพ้นผิวอาหารขึ้นมา จำนวน 60% มากกว่าการ
เพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร VW จึงสามารถนำมาใช้เป็นอาหาร
เพาะเลี้ยงเมล็ดเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดทดแทนอาหารสูตร VW
ได้ เนื ่องจากสามารถชักนำให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตได้
มากกว่า มีต้นทุนการเตรียมน้อยกว่า วิธีการเตรียมง่ายกว่า และ
ยังมีรายงานการเพาะเลี้ยงเอ้ืองคำผักปราบซ่ึงเป็นกล้วยไม้ในจีนัส

     0KS         1/5KS           2/5KS         3/5KS         4/5KS            KS 
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เดียวกับเอ้ืองคำโดยเพาะเลี้ยงต้นอ่อนบนอาหารวุ้นสูตร VW เป็น
เวลา 6 สัปดาห์ พบว่ามี ความยาวยอดเฉลี่ย 1.18 เซนติเมตร  
ซึ ่งน้อยกว่าความยาวยอดของต้นอ่อนเอื ้องคำในงานวิจัยนี้ 
(อนุพันธ์ และคณะ, 2555) 

นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารวุ ้นสูตร KS ยังสามารถใช้
ทดแทนอาหารวุ้นสูตร MS ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อม่วงเทพรัตน์ 
หญ้าหวาน (กิตติศักด์ิ, 2558) ว่านสี่ทิศ (กิตติศักด์ิ, 2559) ลาน
ไพลิน (กิตติศักด์ิ, 2561) และ พรมมิ (กิตติศักด์ิ, 2562) และยัง
พบว่ามีการเพาะเลี ้ยงต้นอ่อนเอื ้องคำบนอาหารวุ ้นสูตร MS 
(Murashiga and Skoog, 1962) เป ็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า
สามารถชักนำให้ใบใความยาวเฉลี่ยได้เพียง 0.4±0.2 เซนติเมตร 
(Nongdam and Tikendra, 2014) 

เมื่อเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนบนอาหารสูตร
เดียวกันระหว่างอุณหภูมิห้องเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส กับ ท่ี
อุณหภูมิต่ำ คือ 25 องศาเซลเซียส พบว่าที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 
29.9 องศาเซลเซียส ต้นอ่อนจะมีความสูงมากกว่าอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากเอื้องคำเป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตได้
ดีในอุณหภูมิสูงตามธรรมชาติอยู ่แล้ว ผลการทดลองดังกล่าว
สอดคล้องกับรายงานของ Kodym et al. (2001) ว่ากล้วย และ
มันฝรั่ง ซึ่งเพาะเลี้ยงโดยใช้แสงธรรมชาติในอุณหภูมิช่วง 16-41 
องศาเซลเซียส มีการเจริญเติบโตสูงกว่าการเพาะเล ี ้ยงใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการเพาะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อพืชหลายชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงในช่วงกลางวันได้
ถึง 30 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในช่วงกลางคืนได้ถึง 10 องศา
เซลเซียส โดยไม่ทำให้การเจริญเติบโตของพืชลดลง (Ahloowalia 
and Savangikar, 2002) 

การย้ายต้นอ่อนเอ้ืองคำออกปลูกพบว่าต้นอ่อนท่ีได้จาก
การเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร VW ทั้งหมดมีลำต้น และใบมี
อาการเหี่ยวแห้ง และตาย สาเหตุน่าจะเป็นเพราะต้นอ่อนในชุด
การทดลองดังกล่าวมีรากจำนวนน้อย และสั้นมาก จึงไม่สามารถ
ดูดน้ำและสารอาหารส่งไปยังลำต้นได้ และตายในที่สุด ผลการ
ทดลองดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
อย่างง่ายอย่างง่ายสูตร KS มีประสิทธิภาพดีกว่าเทคนิคมาตรฐาน
สำหรับการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนเอื้องคำ นอกจากนี้เทคนิคดังกล่าว
ยังใช้สารเคมีที ่หาซื ้อได้ง่าย มีราคาถูก คือ การใช้ธาตุอาหาร
สำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแทนการใช้สารเคมีตามสูตร VW และ
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือราคาแพงต่าง ๆ เช่น เครื่องชั่งทศนิยม 

4 ตำแหน่ง เครื ่องกลั ่นน้ำ หม้อนึ ่งความดันไอ  ตู ้ปลอดเชื้อ
สำหรับตัดเนื้อเยื่อ และเครื่องปรับอากาศ จึงทำให้งบประมาณใน
การลงทุนลดลงเหลือเพียงไม่ถึง 4,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าเทคนิค
มาตรฐานถึง 100 เท่า และยังลงต้นทุนค่าไฟฟ้าจากหม้อนึ่งความ
ดันไอ และเคร่ืองปรับอากาศได้อย่างมาก เหมาะในการส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถนำไปใช้ หรือนำไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่น ๆ 
ได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ต้นอ่อนเอ้ืองคำในสภาพปลอดเชื้อสามารถเพาะเลี้ยงได้

บนอาหารวุ้นสูตร KS ที่เตรียมจากสารละลายสำหรับปลูกพืชโดย
ไม่ใช้ดิน ชื่อทางการค้า Hydrowork สูตรสำหรับผักสลัด Stock 
A และ B ความเข้มข้นอย่างละเท่า ๆ กันคือ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร 
ร่วมกับน้ำตาลทราย 20 กรัมต่อลิตร ปรับค่า pH เปน็ 4.9 เติมผง
วุ้น 7 กรัมต่อลิตร นำไปต้มจนวุ้นละลาย แล้วรอให้อุณหภูมิของ
อาหารลดลงถึง 60 องศาเซลเซียส จึงเติมน้ำยาฟอกผ้าขาวไฮ
เตอร์ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร จากนั้นนำไปเลี้ยงในสภาวะให้แสง
เป ็นเวลา  16 ชั่วโมงต ่อว ัน  ความเข ้มแสง  2,000 ล ักซ ์ ท่ี
อุณหภูมิห้อง วิธีการดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกในการเตรียมอาหาร
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อพืชอย่างง่ายด้วยอุปกรณ์ และสารเคมีท่ี
สามารถหาซ้ือได้ง่ายในท้องตลาด และเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอ่ืน ๆ ได้ใน
อนาคต 
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