รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
เรื่อง การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
(Dendrobium)

โดย
1. นางสาวจุฑามาศ อินต๊ะวงศ์
2. นางสาวกัญญ์วรา พรมมาวัน
3. นางสาววิภารัตน์ เชือ้ บุญมี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ครูที่ปรึกษา
1. นางกัญญาณัฐ ถาจัน

ตำแหน่ง ครู

2. นางสาวประทัยทิพย์ รักญาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนภูเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
(Dendrobium)

โดย
1. นางสาวจุฑามาศ อินต๊ะวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2. นางสาวกัญญ์วรา พรมมาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
3. นางสาววิภารัตน์ เชือ้ บุญมี

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ครูที่ปรึกษา
1. นางกัญญาณัฐ ถาจัน

ตำแหน่ง ครู

2. นางสาวประทัยทิพย์ รักญาติ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเภททดลองเล่ ม นี้ เสร็จ สมบู ร ณ์ ได้ ขอขอบพระคุ ณ นายพยุ ง โพธิ์ ชั ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา ตลอดจนครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน แนะนำ วิธีการดำเนินการ
ตลอดจนอำนวยความสะดวก
ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงงาน นางกัญญาณัฐ ถาจัน และนางสาวประทัยทิพย์ รักญาติ ที่คอยให้
ความช่วยเหลือ และปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยให้กำลังใจที่ดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณ เพื่อน ๆ ที่คอยให้คำแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับการทำโครงงาน

ก

บทคัดย่อ
การทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
โดยนำชิ้นส่วนต้นอ่อนอายุ 6 เดือน ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร มาปักดำลงบนสูตรอาหารต่าง ๆ สุ่มออกมาวัด 10 ต้น
สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย พบว่าสูตรอาหารที่ 5 ซึ่งเป็นอาหารสังเคราะห์ (MS) กระตุ้นการเกิด
รากและการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด รองลงมาสูตรอาหารที่ 1 เป็นสูตร อ. จิตราพรรณ ส่วนสูตรอาหารที่ 2, 3 และ 4
สามารถกระตุ้นบริเวณปลายโคนเกิดตุ่มราก และการเจริญเติบโตได้ เนื่องจากการเติมน้ำมะพร้าว มีไซโตไคนิน
กระตุ้น การแบ่ งเซลล์และเพิ่มตาข้าง แตกกอ และแตกหน่อ กล้ วย มีไบโอทิน(Biotin) วิตามินบี 1 วิตามินบี 2
วิตามินซีและแร่ธาตุจำนวนมาก ได้แก่ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก สามารถทำให้เจริญเติบโตเกิดราก
ได้ มันฝรั่ง มีโพลีเอมีนมีผลต่อการเจริญและพัฒนาของเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อ กรดนิว คลีอิค ทำให้เกิด
การแบ่ งไมโทซีส (Mitosis) มะเขือเทศมีออกซิน ที่ช่วยให้เ ซลล์ยืดตัวและการเกิดรากได้ และขิง มีสารเทอร์ปีน
(Terphene) เป็นกลุ่มฮอร์โมนที่มีคุณสมบัติช่วยในการเจริญเติบโตและการเร่งรากได้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
กล้ ว ยไม้ เป็ น ดอกไม้ที่ มี ความสวยงามดึงดูด ความสนใจแก่ผู้ พ บเห็ น ปั จจุบั น พบว่ามี การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนกล้วยไม้ ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคในการ
ขยายพันธุ์พืช เนื่องจากสามารถผลิตได้ในปริมาณมากและรวดเร็วโดยสามารถประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่หาเองได้ และมีราคาไม่สูงมากนัก กล้วยไม้ที่จะนำมาทำการขยายพันธุ์ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จากฝัก เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน เราจะทำการถ่ายกระจายต้นอ่อนจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใน
อาหารสังเคราะห์ซึ่งมีราคาสูง
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมโดยใช้ วัตถุดิบ
จากธรรมชาติมาทดแทนอาหารสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการถ่ายอาหารกล้วยไม้แยกต้น แล้วย้ายลงใน
อาหารใหม่ เพื่ อให้ ต้น กล้าของกล้ วยไม้ไม่เกิดการเบี ยดเสี ยด แย่งอาหาร รวมถึงเพิ่ มพื้นที่ ในการ
เจริญเติบโต เมื่อกล้วยไม้เจริญเติบโตเหมาะสมจะทำการย้ายออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1.2 จุดประสงค์ของการทำโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้
1.2.2 เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่อการงอกของรากกล้วยไม้
1.2.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนผู้สนใจศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
1.3 สมมติฐานในการทำโครงงาน
สู ต รอาหารทั้ ง 5 สู ต รสามารถทำให้ ก ล้ ว ยไม้ เจริญ เติ บ โตและกระตุ้ น การงอกของราก
กล้วยไม้ได้
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการถ่ายกระจายต้นอ่อนในอาหารทั้ง 5 สูตร
1.4.2 การทำสูตรอาหารในการถ่ายกระจายด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
1.4.3 การทำโครงงานนี้ดำเนินการในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรียนภูเรือวิทยา
1.5 ตัวแปรที่ศึกษา
1.5.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สูตรอาหารที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
1.5.2 ตัวแปรตาม การเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ และการงอกของรากกล้วยไม้
1.5.3 ตัวแปรควบคุม ปริมาณอาหาร ขนาดของขวดเพาะเลี้ ยง ระยะเวลาในการให้ แสง
อุณหภูมิ พันธุ์กล้วยไม้ อายุของต้นอ่อนกล้วยไม้ ขนาดของต้นอ่อนกล้วยไม้ (1-1.5 เซนติเมตร)

2
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ได้สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้
1.6.2 ได้สูตรอาหารที่มีผลต่อการงอกของรากกล้วยไม้
1.6.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนผู้สนใจศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กล้วยไม้เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า
2 พั น ล้ านบาทต่อ ปี โดยกล้ ว ยไม้ ที่ ป ลู ก เพื่ อ ตัด ดอกและจำหน่ ายต้ น เป็ น ไม้ กระถางในปั จจุ บั น นี้
ส่วนมากขยายพัน ธุ์โดยการเพาะเมล็ด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากสามารถเพิ่มจำนวนได้ใน
ปริมาณที่มากและภายในเวลาที่รวดเร็ว เมื่อเทียบกับวิธีการขยายพันธุ์วิธีอื่นๆ ในการศึกษาครั้งนี้มี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลำดับดังนี้
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
2. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. สารเคมี เครื่องมือ และอุปกรณ์
4. สูตรอาหารสังเคราะห์
5. การเตรียมอาหารสังเคราะห์
6. การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ
7. อายุฝักกล้วยไม้ที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ด
8. การถ่ายขวดกล้วยไม้
9. สภาพที่เหมาะสมในการวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10. กล้วยไม้สกุลหวาย
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ คือการนำฝักกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมเกสรของกล้วยไม้จนติดฝัก ซึ่ง
ภายในฝักกล้วยไม้มีเมล็ดกล้วยไม้อยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อกล้วยไม้ถือฝักอยู่บนต้นได้ช่วงระยะเวลา
หนึ่งที่เหมาะสม เมล็ดกล้วยไม้ที่อยู่ภายในฝักจะพัฒนาเจริญเติบโตเป็นคัพภะ ซึ่งเมื่อนำมาเพาะใน
อาหารวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจะสามารถงอกเป็นโปรโตคอร์ม (protocorm) ซึ่งต่อมาจะพัฒนาเป็น
ต้นอ่อนหรือต้นกล้าขนาดเล็ก (seedling) ซึ่งต้นกล้านี้จะสามารถเจริญเติบโต เป็นต้น กล้วยไม้ที่มี
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ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมระหว่างต้นพ่อ และต้นแม่พันธุ์ของกล้วยไม้ฝัก ดังกล่าว การเพาะ
เมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อนี้ นิยมใช้สำหรับการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ลูกผสมที่ผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่
หรือเพื่อการคงความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้พันธุ์พื้นบ้าน หรือพันธุ์ป่า การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ คือ การนำชิ้นส่วนต่างๆ ของกล้วยไม้ เช่น หน่ออ่อน ช่อดอก
อ่อน ใบ และราก เป็นต้น โดยนำชิ้นส่วนดังกล่าวมาฟอกฆ่าเชื้อ และนำไปชักนำให้เกิดต้น
จำนวนมากในอาหารสังเคราะห์สูตรต่างๆการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อนิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตกล้วยไม้ ตัดดอก และกล้วยไม้กระถาง เพื่อเพิ่มจำนวนต้นในปริมาณมากและได้
ต้นที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม ซึ่งในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ อาจมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นได้ โดย
เปอร์เซ็น ต์ของการกลายพัน ธุ์จ ะมากหรือน้อยขึ้นกับ วิธีการในการชักนำให้ เกิด protocorm-like
body ชนิ ด และความเข้ ม ข้ น ของสารควบคุ ม การเจริญ เติ บ โตที่ ใช้ และลั ก ษณะประจำพั น ธุ์ข อง
กล้วยไม้ชนิดนั้นๆ
2. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ และมีความสะอาด
โดยแบ่งห้องต่างๆ ได้ดังนี้
1. ห้องเตรียมอาหาร อุปกรณ์ต่างๆ และพื้นที่สำหรับล้างขวด
2. ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและถ่ายขวดต้นกล้วยไม้
3. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. สารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์
3.1 สารเคมี
1. เอทิลแอลกอฮอล์ 70 และ 95 เปอร์เซ็นต์
2. โซเดียมหรือแคลเซียมไฮเปอร์คลอไรด์
3. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
4. กรดไนตริค
5. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
6. สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของสูตรอาหารสังเคราะห์
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3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เครื่องชั่ง
2. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
3. หม้อนึ่งความดันไอน้ำ ใช้ความดัน 15-20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
4. เตาไฟฟ้า และเตาแก๊ส
5. ขวดแก้วทนความร้อนขนาดต่าง ๆ
6. แท่งแก้ว
7. กระบอกตวง
8. บีกเกอร์
9. ขวดลูกชมพู่
10. หลอดหยด
11. กรวย
12. สำลีและจุกยางทนไฟ
13. มีดผ่าตัดและใบมีด
14. ตะเกียงแอลกอฮอล์
15. ปากคีบ
16. ช้อนถ่ายขวด
17. ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4. สูตรอาหารสังเคราะห์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สามารถใช้อาหารสังเคราะห์สูตรต่างๆ ได้หลายสูตร เช่น
สูตร Vacin - Went สูตร Murashige and skoog สูตร Thomale และสูตร Knudson C เป็นต้น
โดยสู ต รอาหารดังกล่ าวข้างต้ น มีค วามเหมาะสมต่ อชนิ ด ของกล้ ว ยไม้ แตกต่ างกัน ไป สำหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้โดยทั่วไปนิยมใช้สูตร Vacin - Went ซึ่งสามารถเตรียมได้สะดวก เนื่องจาก
มีจำนวนชนิดของสารเคมีไม่มาก เหมาะสมสำหรับกล้วยไม้สกุลหวาย และสกุลอื่น ๆ อีกหลายสกุล
โดยอาหารสั งเคราะห์ มี ส่ ว นประกอบที่ ส ำคัญ ได้แ ก่ 1) เกลื อแร่ที่จ ำเป็ น ต่อการเจริญ เติบ โตของ
กล้วยไม้ เช่น โปแตสเซียมไนเตรท แอมโมเนียมซัลเฟท และแมกนีเซียมซัลเฟท เป็นต้น 2) สารให้
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พลังงาน ได้แก่ น้ำตาลซูโครส และกลูโคส เป็นต้น 3) สารช่วยการเจริญเติบโต ได้แก่ น้ำมะพร้าว
อ่อน กล้วย มันฝรั่ง สารควบคุมการเจริญเติบโต และวิตามิน เป็นต้น
5. การเตรียมอาหารสังเคราะห์
5.1 สูตรอาหารที่ใช้เพาะเมล็ดกล้วยไม้
สูตรอาหารสำหรับการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ที่เตรียมได้ง่ายและใช้ได้ผลดีคืออาหาร
ดัดแปลง
สูตร Vacin - Went (VW)
อาหารสูตร Vacin - Went (Vacin, E. and Went, F. 1949) มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1. Tricalcium phosphate 0.20 กรัม
2. Potassium nitrate 0.525 กรัม
3. Ammonium sulfate 0.50 กรัม
4. Monopotassium acid phosphate 0.25 กรัม
5. Magnesium sulfate 0.25 กรัม
6. Manganese sulfate 0.0075 กรัม
7. Ferric tartrate 0.028 กรัม
8. น้ำตาลทราย 20 กรัม
9. วุ้น 8 กรัม
10.น้ำกลั่น เติมให้ครบ 1000 มิลลิลิตร
ปรับ pH ให้ได้ 4.8 - 5.2
5.2 การเตรียมสารละลายเข้มข้น
สารเคมีที่ละลายน้ำได้ (หมายเลข 2-7) ให้แบ่งเตรียมเป็น 3 ขวด โดยไม่ใส่สารเคมีที่
ทำปฏิกิริยาปนในขวดเดียวกัน เตรียมเป็นสารละลายเข้มข้น สำหรับรินมาใช้ครั้งละ
10 มิลลิลิตรต่อลิตร
สารละลายขวด A (ละลายในน้ำกลั่นที่เติมให้ครบ 500 มิลลิลิตร)
Potassium nitrate 26.25 กรัม
Monopotassium acid phosphate 12.50 กรัม
Ammonium sulfate 25.00 กรัม
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สารละลายขวด B (ละลายในน้ำกลั่นที่เติมให้ครบ 500 มิลลิลิตร)
Magnesium sulfate 12.50 กรัม
Manganese sulfate 0.375 กรัม
สารละลายขวด C (ละลายในน้ำกลั่นที่เติมให้ครบ 500 มิลลิลิตร)
Ferric tartrate 1.40 กรัม (ใช้ Ferrous sulfate แทน)
5.3 การดัดแปลงสูตรอาหาร
สูตรอาหารเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใน 1 ลิตรเพิ่มน้ำมะพร้าวอ่อน 150
มิลลิลิตร และเติมกล้วยหอมบด 50 กรัม แทนที่น้ำสูตรอาหารถ่ายขวด ใน 1 ลิตร เพิ่ม 1-3 แทนที่น้ำ
1. น้ำมะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตร
2. กล้วยหอมบด 100 กรัม
3. มันฝรั่งบด 50 กรัม หรือน้ำสกัดมันฝรั่ง (มันฝรั่ง 100 กรัม ต้มแล้วกรองเอาแต่น้ำ
มาใช้)
5.4 การเตรียมอาหารสังเคราะห์
วิธีการเตรียมวุ้นอาหารเพาะเมล็ด 1ลิตร
1. รินน้ำกลั่นใส่หม้อเคลือบ 600 มิลลิลิตร
2. เติมน้ำมะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตร
3. รินสารละลายเข้มข้น A, B และ C ขวดละ 10 มิลลิลิตร
4. ละลาย Tricalcium phosphate ในกรด HCL หรือ HNO3 จนละลายหมด แล้ว
รินใส่หม้อ
5. เติมกล้วยหอมบด 50 กรัม
6. เติมน้ำตาลทราย 20 กรัม แล้วคนให้ละลาย
7. เติมน้ำให้ครบ 1000 มิลลิลิตร
8. วัดค่า pH ให้ได้ 5.0 โดยใช้สีเทียบจาก BromCresal Green ผสมกับ Methyl
Red
โดย pH 5 จะได้สีเทา

pH ต่ำกว่า 5 จะได้สีแดง pH สูงกว่า 5 จะได้สีน้ำเงิน ถ้า

pH สูงกว่า 5 หยดกรด HNO3 หรือ HCL ลงไปค่อย ๆ ปรับให้ได้เท่ากับ 5 ถ้า pH ต่ำกว่า 5
ให้ปรับด้วย NaOH หรือ KOH
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9. เติมวุ้นผง 8 กรัม คนให้เข้ากัน
10. เติมถ่าน ยกตั้งไฟ คนตลอดระวังอย่าให้วุ้นไหม้ติดก้นหม้อ คนจนเดือดและวุ้น
ละลายหมด
5.4 วิธีการเตรียมวุ้นอาหารถ่ายขวด 1ลิตร
1. รินน้ำกลั่นใส่หม้อเคลือบ 500 มิลลิลิตร
2. เติมน้ำมะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตร
3. รินสารละลายเข้มข้น A, B และ C ขวดละ 10 มิลลิลิตร
4. ละลาย Tricalcium phosphate ในกรด HCL หรือ HNO3 จนละลายหมด แล้ว
รินใส่หม้อ
5. เติมกล้วยหอมบด 100 กรัม และน้ำต้มมันฝรั่ง 100 กรัมต่อลิตร
6. เติมน้ำตาลทราย 20 กรัม แล้วคนให้ละลาย
7. เติมน้ำให้ครบ 1000 มิลลิลิตร
8. ปรับค่า pH ให้ได้ 5.0
9. ใส่วุ้นผง 8 กรัม คนให้เข้ากัน
10.เติมถ่าน ยกตั้งไฟคนตลอดจนอาหารเดือดและวุ้นละลาย
5.5 การบรรจุขวดและการนึ่งฆ่าเชื้อ
วุ้นอาหารที่เตรียมไว้ นำมากรอกใส่ขวด ขณะที่ยังเหลวโดยใช้กรวยกรอก ระวังอย่า
ให้อาหารเลอะปากขวด เพราะจะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญลงไปในขวดอาหารได้ง่ายปิดปากขวดด้วย
ฝาพลาสติกหรือจุกสำลีหุ้มกระดาษ และรัดด้วยหนังยางนำขวดวุ้นอาหารเหล่านี้ พร้อมด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเพาะเมล็ดและถ่ายขวด ได้แก่ จุกยางเจาะรูอัดด้วยสำลี ขวดใส่น้ำสำหรับเพาะเมล็ด
หลอดหยด ปากคีบ มีดผ่าตัด ช้อนถ่ายขวด ลงนึ่งพร้อมกันในหม้อนึ่งความดัน การควบคุมอุณหภูมิ
ภายในหม้อนึ่งต้องอยู่ที่ 120 °C ความดัน 15-20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นึ่งนาน 15-20 นาที เพื่อฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์
6. การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ
การเพาะเมล็ดอ่อนหรือเมล็ดแก่จากฝักที่ยังไม่แตกนำฝักกล้วยไม้ที่มีอายุประมาณ 2 ใน 3
ของอายุฝักแก่ มาทำความสะอาดโดยตัดส่วนของกลีบดอกแห้งและปลายเส้าเกสรที่ติดอยู่ออก ด้วย
ความระมัดระวังอย่าให้เกิดแผลเป็นช่องเปิดถึงภายในฝักกล้วยไม้ หลังจากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำยาล้ าง
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จาน แล้วนำมาเช็ดให้ แห้ ง ฉีดพ่น ด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์เพื่อทำความสะอาดอีกครั้งก่อน
นำเข้าตู้ปลอดเชื้อ เพื่อฟอกฆ่าเชื้อ

ที่ผิวฝัก

- การฆ่าเชื้อที่ผิวฝัก ทำได้ 2 วิธี คือ
1) การฟอกฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยนำฝักกล้วยไม้จุ่มในแอลกอฮอล์ 95
เปอร์เซ็นต์ และนำไปผ่านเปลวไฟ รอจนไฟดับจึงนำฝักกล้วยไม้มาผ่าเพื่อนำเมล็ดมาเพาะในอาหาร
สูตรเพาะเมล็ด
2) การฟอกฆ่าเชื้อด้วยคลอรอกซ์ โดยนำฝักกล้วยไม้มาแช่ในน้ำยาคลอรอกซ์
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เขย่าเป็นเวลา 10-20 นาที แล้วล้างฝักด้วยน้ำกลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2
ครั้ง เมื่อเสร็จขั้นตอนดังกล่าวจึงนำฝักกล้วยไม้มาผ่าเพื่อนำเมล็ดมาเพาะในอาหารสูตรเพาะเมล็ด
- การผ่าฝักและการเพาะเมล็ด
เมื่อฟอกฆ่าเชื้อฝักกล้วยไม้เรียบร้อยแล้ว นำฝักกล้วยไม้มาผ่าเพื่อนำเมล็ด
มาเพาะใน อาหารสูตรเพาะเมล็ด ซึ่งการผ่าฝักสามารถทำได้ 2 วิธี คือผ่าฝักตามแนวขวาง หรือตาม
แนวยาวของฝัก ส่วนการเขี่ยเมล็ดออกใส่ในอาหารอาจใช้ปากคีบ คีบเมล็ดใส่ในอาหาร โดยตรง หรือ
คีบเมล็ดใส่ในน้ำกลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ซึ่งจะช่วยให้เมล็ดสามารถกระจายตัวได้ดีขึ้น
- การเพาะเมล็ดแก่ที่ผนังฝักแตก
นำเมล็ดกล้วยไม้มาฟอกฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยมี
อัตราส่วนของน้ำกลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วกับน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดังนี้ น้ำ : ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์อัตราส่วน 1:1 หรือ 2:1 เมื่อนำเมล็ดมาใส่ในสารละลายดังกล่าวแล้วให้เขย่าขวดเป็น
เวลา 10 -15 นาที หลังจากนั้นใช้หลอดหยดดูดเมล็ดกล้วยไม้ใส่ลงในอาหารสูตรเพาะเมล็ด
การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ เป็นวิธีการที่ใช้ในการ
ผลิตต้นลูกผสมพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการผสมและปรับปรุงพันธุ์โดยเกษตรกรและผู้สนใจ และใช้ในการ
ขยายพั น ธุ์ ต้ น กล้ ว ยไม้ ที่ มี ลั ก ษณะดี ที่ มี คุ ณ ค่ า ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และทางการศึ ก ษาก่ อ ให้ เกิ ด
อุตสาหกรรมการผลิตกล้วยไม้ ตัดดอก และกล้วยไม้กระถาง นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งเทคนิคการ
เพาะเมล็ ดและการเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อกล้ ว ยไม้ สามารถเรีย นรู้แ ละฝึ กฝนให้ เกิ ดความชำนาญจน
สามารถนำไปประกอบเป็ นอาชีพได้ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกล้วยไม้ขนาดเล็กที่ปักดำในวุ้น
อาหาร เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตมีใบและรากที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะย้ายปลูกในโรงเรือน
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7. อายุฝักกล้วยไม้ที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ด (จิตราพรรณ, 2550)
ชนิดกล้วยไม้

อายุฝักอ่อน (วัน)

อายุฝักแก่ (วัน)

Aerides

180-200

240-300

Ascocenda

150-180

180-210

Ascocentrum

180-210

240-270

Cattleya

280-360

360-380

Dendrobium

210-240

360-390

Den. hybrid

90-100

110-120

Doritis

90-120

150-180

Doritaenopsis

90-120

150-180

Oncidium

110-140

130-180

Onc. แคระ

45-60

60-70

Vanda hybrid

120-150

180-210

Vanda

210-240

330-360

Phalaenopsis

90-120

120-180

Paphiopedilum

90-120

120-210

Paph. ใบเขียว

120-180

180-240

8. การถ่ายขวดกล้วยไม้
เมื่อได้ต้นกล้วยไม้ขนาดเล็กจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ให้ถ่ายขวดกล้วยไม้
โดยแยกต้นตามขนาดของต้น ต้นที่มีขนาดเดียวกันให้ปักดำลงในอาหารขวดเดียวกัน ทำการปักดำต้น
กล้วยไม้ในอาหารสูตรถ่ายขวด โดยเว้นระยะห่ างระหว่างต้นให้เหมาะสม ขวดที่นิยมใช้คือขวดรูปทรง
สี่เหลี่ยม (ขวดเหล้าวิสกี้) ดังภาพด้านล่าง ซึ่งเราจะปักดำต้นกล้าจำนวน 40-45 ต้นต่อขวด แล้วนำ
ขวดดังกล่าวไปวางในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตมีใบและรากสมบูรณ์จนต้นเริ่มชน
ขวดด้านบน จึงนำต้นกล้วยไม้ดังกล่าวออกปลูกเลี้ยงในโรงเรือนกันฝน
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9. สภาพที่เหมาะสมในการวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เมื่อถ่ายขวดกล้วยไม้เรียบร้อยแล้ว นำขวดดังกล่าวมาวางในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นห้อง
ปรับอากาศที่มีอุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส บนชั้นวางขวดกล้วยไม้ ซึ่งมีหลอดไฟติดอยู่
ด้านบน เพื่อให้แสงสว่างกับกล้วยไม้ ทำให้กล้วยไม้สามารถสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตได้ดีโดยใช้
หลอดนีออน day light 38 watt 2 หลอด ติดห่างกัน 1 ฟุต และวางห่างจากขวดเนื้อเยื่อ 1 ฟุต ให้
แสงนาน 8-12 ชั่วโมงต่อวัน

(จิตราพรรณ, 2550)

10. กล้วยไม้สกุลหวาย

รูปที่ 1 กล้วยไม้สกุลหวาย
กล้วยไม้สกุลหวาย ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium ‘sonia' วงศ์: ORCHIDACEAE
ลั กษณะทางพฤกษศาสตร์ : พื ช ใบเลี้ ยงเดี่ยว มีลั กษณะการเจริญ เติบ โตแบบซิม โพเดียล คื อ เป็ น
กล้วยไม้ที่มีลำลูกกล้วยเมื่อลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะแตกหน่อเป็นลำต้นใหม่และเป็นกอ
ใบ

ใบเรียงสลับกันหรือเรียงซ้อนทับกัน ใบเดี่ยว แบนแข็งหนา สีเขียว เส้นใบขนานกัน

ไปตามความยาวของใบ
ดอก ดอกช่อ ออกตามซอกใบ ดอกเรียงสลับ 6-8 คู่ ปลายคี่ กลีบเลี้ยง3 กลีบ สีเดียวกับ
กลีบดอก แต่สีเข้มกว่าเล็กน้อย กลีบดอก 5 กลีบ มักมี 3 สีภายใน 1 ดอก มีกลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยน
รูป ร่างไปเนื่ องจากมีเกสรเพศผู้ และยอดเกสรเพศเมียลดรูปมารวมอยู่ด้วยกัน มีลักษณะเป็นปาก
(labellum) มีสีเข้มเด่นชัดกว่ากลีบอื่นๆ
ผล

ผลเป็นฝักสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นายิกา สันทารุนัย (2559) วิจัยเรื่อง การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของกล้ วยไม้เหลื องจัน ทบู ร (Dendrobium friedericksianum Rchb. f.) ในหลอดทดลอง โดยนำ
ชิ้น ส่วนของต้น อ่อนขนาด 1 เซนติเมตรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมาเพิ่มปริมาณบนอาหารสู ตร VW
(1949) เป็นเวลา 6 เดือน ตัดรากและใบออก ย้ายมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร ต่าง ๆ โดยแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเกิดยอดและราก ที่
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW (1949) MS (1962) และปุ๋ยเคมี Y.V.P. Feed สูตร 20:20:20 หลังการ
เพาะเลี้ ย ง 90 วั น พบว่ า กล้ ว ยไม้ เหลื อ งจั น ทบู ร ที่ ได้ จ ากการเพาะเลี้ ย งบนอาหาร MS (1962)
สามารถชักนาการเกิดยอดรวมเฉลี่ยมากสุด 3.89 ยอด/ชิ้นส่วน และอาหารสูตร VW ชักนาการเกิด
รากเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.25 ราก/ชิ้นส่วน ตอนที่ 2 การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 3
ชนิด คือ ได้แก่ BA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10 และ 15 มิลลิกรัม/ลิตร TDZ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0, 0.5, 1 และ 2 ไมโครโมลาร์ ที่เติมลงในอาหารสูตร VW (1949) MS (1962) และ
ปุ๋ ย เคมี Y.V.P. Feed ที่ มี ต่ อ การชั ก นา ยอดและราก ของกล้ ว ยไม้ เหลื อ งจั น ทบู ร หลั งจากการ
เพาะเลี้ยง 90 วัน พบว่า อาหารสูตร MS (1962) ที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดยอดรวมเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 4.76 ยอด/ชิ้นส่วน และ อาหารสูตร MS (1962) ที่เติม NAA 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเกิด
รากเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 8.19 ราก/ชิ้นส่วน ตอนที่ 3 การศึกษาผลของอาหารสูตร MS (1962)ที่เติม
อาหารเสริม คือ น้า มะพร้าว น้า กล้วยหอมสุก น้า มะเขือเทศสุก และน้า มันฝรั่ง ความเข้มข้น 15%
(v/v) พบว่าอาหารสูตร MS (1962) ที่ไม่มีการเติมอาหารเสริมเกิดยอดเฉลี่ยมากที่สุด 3.79 ยอด/
ชิ้นส่วน ส่วนอาหารสูตร MS (1962) ที่เติมอาหารเสริมน้า มะพร้าว 15% (v/v) ส่งเสริมการ เกิดราก
มากที่สุด 3.11 ราก/ชิ้นส่วน จากผลการทดลองดังกล่าวนี้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เหลืองจันทบูรเพื่อเพิ่มปริมาณในสภาพหลอดทดลอง เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ชนิดนี้ต่อไป

บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
3.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
3.1.1.1 หม้อนึ่งความดันไอ
3.1.1.2 เครื่องชั่งสาร
3.1.1.3 เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส
3.1.1.4 เตาแก๊ส
3.1.1.5 หม้อ
3.1.1.6 ช้อนตักสาร
3.1.1.7 กระดาษฟอยล์
3.1.1.8 บีกเกอร์ขนาดต่าง ๆ
3.1.1.9 กระบอกตวงขนาดต่าง ๆ
3.1.1.10 ขวดแก้วขนาด 4 ออนซ์
3.1.1.11 แท่งแก้วสำหรับคนสาร
3.1.1.12 สำลี
3.1.1.13 โกร่งบดสาร
3.1.2 สารและวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมอาหาร
3.1.2.1 น้ำกลั่น
3.1.2.2 ผงวุ้น
3.1.2.3 กล้วยหอม
3.1.2.4 มันฝรั่ง
3.1.2.5 ปุ๋ยสูตร 20-20-20
3.1.2.6 วิตามินบำรุงร่างกาย (โอบิมิน-เอแซด)
3.1.2.7 ถ่านชาโค
3.1.2.8 น้ำตาล
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3.1.2.9 น้ำมะพร้าว
3.1.2.10 ปุ๋ยลักซีโค้ท 24-12-10 + MgO
3.1.2.11 MS (Murashige and Skoog)
3.1.2.12 มะเขือเทศ
3.1.2.13 ขิง
3.1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการย้ายเนื้อเยื่อ
3.1.3.1 ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air flow)
3.1.3.2 ตะเกียงแอลกอฮอล์
3.1.3.3 จานเพาะเชื้อ
3.1.3.4 มีดผ่าตัด
3.1.3.5 คีมคีบ
3.1.3.6 ไฟแช็ค
3.1.3.7 กระบอกฉีดแอลกอฮอล์
3.1.3.8 ตะแกรงสำหรับวางมีด และปากคีบ
3.1.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.1.4.1 ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.1.4.2 Timer
3.2 วิธีการดำเนินการ
3.2.1 ขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรที่ 1
3.2.1.1 นำกล้วยหอมและมันฝรั่งไปปั่นให้ละเอียด
3.2.1.2 เติมน้ำมะพร้าว ปริมาตร 150 มิลลิลิตร
3.2.1.3 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-20 ปริมาณ 2 กรัม
3.2.1.4 จากนั้นบดวิตามินไวเทอร่าให้ละเอียดเติมลงไปในอาหาร
3.2.1.5 ใส่ถ่านชาโคลบด 0.1 กรัม และน้ำตาล 20 กรัม
3.2.1.6 ทำการปรับปริมาตรให้ได้ 1000 มิลลิลิตร โดยการเติมน้ำ คนให้ละลาย
3.2.1.7 วัดค่า pH ให้ได้ 5.6-5.7 จากนั้นนำไปต้มเมื่อน้ำเริ่มเดือดให้เทผงวุ้นลงไป คน
จนกว่าผงวุ้นจะละลาย
3.2.1.8 เทอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 4 ออนซ์ ปริมาตร 15 มิลลิลิตร
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3.2.1.9 นำอาหารที่เตรียมไว้ไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) แบบ
แก๊ส เวลา 15-20 นาที
3.2.2 ขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรที่ 2
3.2.1.1 ชั่งปุ๋ยลักซีโค้ท 2 กรัม นำมาบดให้ละเอียด
3.2.2.2 เติมน้ำมะพร้าว ปริมาตร 150 มิลลิลิตร
3.2.2.3 เติมน้ำตาลทราย 30 กรัม
3.2.2.4 ทำการปรับปริมาตรให้ได้ 1000 มิลลิลิตร โดยการเติมน้ำ
3.2.2.5 วัด ค่ า pH ให้ ได้ 5.6-5.7 จากนั้ น นำไปต้ ม เมื่ อ น้ ำเริ่ ม เดื อ ดให้ เทผงวุ้น ลงไป
ปริมาณ 6 กรัม คนจนกว่าผงวุ้นจะละลาย
3.2.2.6 เทอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 4 ออนซ์ ปริมาตร 15 มิลลิลิตร
3.2.2.7 นำอาหารที่เตรียมไว้ไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) แบบ
แก๊ส เวลา 15-20 นาที
3.2.3 ขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรที่ 3
3.2.3.1 มะเขือเทศ 100 กรัมและมันฝรั่ง 50 กรัม ไปปั่นให้ละเอียด
3.2.3.2 เติมน้ำมะพร้าว ปริมาตร 150 มิลลิลิตร
3.2.3.3 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-20 ปริมาณ 2 กรัม
3.2.3.4 จากนั้นบดวิตามินรวมให้ละเอียดเติมลงไปในอาหาร
3.2.3.5 ใส่ถ่านชาโคลบด 0.1 กรัม และน้ำตาล 20 กรัม
3.2.3.6 ทำการปรับปริมาตรให้ได้ 1000 มิลลิลิตร โดยการเติมน้ำ คนให้ละลาย
3.2.3.7 วัดค่า pH ให้ได้ 5.6-5.7 จากนั้นนำไปต้มเมื่อน้ำเริ่มเดือดให้เทผงวุ้ นลงไป คน
จนกว่าผงวุ้นจะละลาย
3.2.3.8 เทอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 4 ออนซ์ ปริมาตร 15 มิลลิลิตร
3.2.3.9 นำอาหารที่เตรียมไว้ไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) แบบ
แก๊ส เวลา 15-20 นาที
3.2.4 ขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรที่ 4
3.2.4.1 นำกล้วยหอมและมันฝรั่งไปปั่นให้ละเอียด
3.2.4.2 เติมขิง 150 กรัม
3.2.4.3 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-20 ปริมาณ 2 กรัม
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3.2.4.4 จากนั้นบดวิตามินรวมให้ละเอียดเติมลงไปในอาหาร
3.2.4.5 ใส่ถ่านชาโคลบด 0.1 กรัม และน้ำตาล 20 กรัม
3.2.4.6 ทำการปรับปริมาตรให้ได้ 1000 มิลลิลิตร โดยการเติมน้ำ คนให้ละลาย
3.2.4.7 วัดค่า pH ให้ได้ 5.6-5.7 จากนั้นนำไปต้มเมื่อน้ำเริ่มเดือดให้เทผงวุ้นลงไป คน
จนกว่าผงวุ้นจะละลาย
3.2.4.8 เทอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 4 ออนซ์ ปริมาตร 15 มิลลิลิตร
3.2.4.9 นำอาหารที่เตรียมไว้ไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) แบบ
แก๊ส เวลา 15-20 นาที
3.2.5 ขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรที่ 5
3.2.5.1 ชั่ง MS 2 กรัม
3.2.5.2 เติมน้ำตาลทราย 30 กรัม
3.2.5.3 ละลายในน้ำ 1000 มิลลิลิตร
3.2.5.4 วัดค่า pH ให้ได้ 5.6-5.7 จากนั้นนำไปต้มเมื่อน้ำเริ่มเดือดให้เทผงวุ้น 7 กรัม ลง
ไป คนจนกว่าผงวุ้นจะละลาย
3.2.5.5 เทอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 4 ออนซ์ ปริมาตร 15 มิลลิลิตร
3.2.5.6 นำอาหารที่เตรียมไว้ไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) แบบ
แก๊ส เวลา 15-20 นาที
3.2.6 นำต้น อ่อนกล้วยไม้สกุลหวายอายุ 6 เดือน ที่อยู่ในสภาพปลอดเชื้อมาตัดรากให้
เหลือแต่โคน ปักลงไปในอาหารทั้ง 5 สูตร จากนั้นนำไปวางไว้บนชั้นเลี้ยงเป็นเวลา 20 วัน ทำการ
สังเกตการเจริญเติบโตและการงอกของราก
3.3 การถ่ายต้นอ่อนลงในอาหารสูตรต่าง ๆ
3.3.1 ทำความสะอาดตู้ย้ายเนื้อเยื่อโดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70%
3.3.2 เปิดหลอด UV ไว้ 15 นาที
3.3.3 หลังจากนั้นก็ทำการย้ายต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวายที่มีอายุ 6 เดือนลงอาหารทั้ง 5
สูตร
3.3.4 ใส่ต้นอ่อนลงไปในขวดอาหารขนาด 4 ออนซ์ ทั้ง 5 สูตร โดยทำการตัดรากต้นอ่อน
ก่อน ให้เหลือแต่โคนแล้วใส่ลงไปขวดละ 5 ต้น
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3.4 การวัดขนาดรากและการเจริญเติบโต
3.4.1 เอาต้น กล้ วยไม้ที่ปักดำลงไปในอาหารทั้ง 5 สู ตร 20 วัน ออกมาวัดขนาดต้นและ
สังเกตการเกิดราก
3.4.2 บันทึกผลการ

บทที่ 4
ผลการดำเนินการ
ผลการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ และการกระตุ้น
การเจริญเติบโตของรากในสูตรอาหารต่าง ๆ
A

รูปที่ 2 กล้วยไม้ในสูตรอาหารที่ 1

B

รูปที่ 3 กล้วยไม้สูตรอาหารที่ 2
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C

รูปที่ 4 กล้วยไม้สูตรอาหารที่ 3

D

รูปที่ 5 กล้วยไม้สูตรอาหารที่ 4
E

รูปที่ 6 กล้วยไม้สูตรอาหารที่ 5
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ตารางที่ 1 จำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวายในสูตรอาหารที่ 1
ต้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
ค่าเฉลี่ย

ราก (ราก)
2
4
0
0
3
14
2
4
3
0
32
3.2

ความสูงต้น (เซนติเมตร)
2.9
2
1.3
1.7
1.1
4.2
2.4
1.5
1.5
1.5
20.1
2.01

จากตารางที่ 1 ผลจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
ในสูตรอาหารที่ 1 พบว่า มีค่าเฉลี่ยจำนวนราก 3.2 ราก ค่าเฉลี่ยความสูง 2.01 เซนติเมตร
ตารางที่ 2 ผลจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในสูตรอาหารที่ 2
ต้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
ค่าเฉลี่ย

ราก (ราก)
0
3
0
0
0
0
3
1
0
2
9
0.9

ความสูงต้น (เซนติเมตร)
1.9
2.4
1.5
2.3
2.2
1.5
2
1.8
1.7
2
19.3
1.93
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จากตารางที่ 2 ผลจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
ในสูตรอาหารที่ 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ยจำนวนราก 0.9 ราก ค่าเฉลี่ยความสูง 1.93 เซนติเมตร
ตารางที่ 3 ผลจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในสูตรอาหารที่ 3
ต้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
ค่าเฉลี่ย

ราก (ราก)
1
4
1
1
0
2
0
1
0
0
10
1

ความสูงต้น (เซนติเมตร)
2.2
3.3
2.1
2.4
1.9
2.7
2.4
1.5
1.9
2
22.4
2.24

จากตารางที่ 3 ผลจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
ในสูตรอาหารที่ 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ยจำนวนราก 1 ราก ค่าเฉลี่ยความสูง 2.24 เซนติเมตร
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ตารางที่ 4 ผลจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในสูตรอาหารที่ 4
ต้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
ค่าเฉลี่ย

ราก (ราก)
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
3
0.3

ความสูงต้น (เซนติเมตร)
2.1
2
2
1.7
2.4
2
1.9
2
2
1.7
19.8
1.98

จากตารางที่ 4 ผลจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
ในสูตรอาหารที่ 4 พบว่า มีค่าเฉลี่ยจำนวนราก 0.3 ราก ค่าเฉลี่ยความสูง 1.98 เซนติเมตร
ตารางที่ 5 ผลจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในสูตรอาหารที่ 5
ต้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
ค่าเฉลี่ย

ราก (ราก)
2
5
8
15
4
7
3
5
3
1
53
5.3

ความสูงต้น (เซนติเมตร)
3.7
4
3.9
3
2.5
2.2
2.1
1.8
2.4
2.7
28.3
2.83
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จากตารางที่ 5 ผลจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
ในสูตรอาหารที่ 5 พบว่า มีค่าเฉลี่ยจำนวนราก 5.3 ราก ค่าเฉลี่ยความสูง 2.83 เซนติเมตร
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยจำนวนราก และความสูงของต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวายในสูตร
อาหารที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
สูตรอาหาร

จำนวนราก (ราก)

ความสูงของต้น (ซม.)

1

3.2

2.01

2

0.9

1.93

3

1

2.24

4

0.3

1.98

5

5.3

2.83

จากตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ ย จำนวนราก และความสู งของต้ น ที่ได้จากการเพาะเลี้ ยงกล้ วยไม้
สกุ ล หวาย ในสู ต รอาหารที่ 1,2,3,4 และ 5 พบว่ า สู ต รอาหารที่ 5 กระตุ้ น การเกิ ด รากและการ
เจริญเติบโตได้ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยจำนวนราก 5.3 ราก ค่าเฉลี่ยความสูง 2.83 เซนติเมตร รองลงมาคือสูตร
อาหารที่ 1 มีค่าเฉลี่ยจำนวนราก 3.2 ราก ค่าเฉลี่ยความสูง 2.01 เซนติเมตร และเจริญเติบโตได้น้อย
ที่สุดคือ สูตรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยจำนวนราก 0.9 ราก ค่าเฉลี่ยความสูง 1.93 เซนติเมตร

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการดำเนินการ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญ เติบโตของกล้วยไม้ สกุลหวาย ซึ่งเป็น
การศึกษาเพื่อต้องการทราบว่าสูตรอาหารใดบ้างสามารถทำให้ต้นกล้วยไม้เจริญเติบโตได้ พบว่าสูตร
อาหารทั้ง 5 มีสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นอ่อนและรากกล้วยไม้สกุลหวายได้ และพบว่าสูตร
อาหารที่ 5 กระตุ้ น การเกิ ด รากและการเจริญ เติ บ โตได้ ดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อสู ต รอาหารที่ 1 และ
เจริญเติบโตได้น้อยที่สุดคือ สูตรที่ 2 มีผลต่อการงอกของรากกล้วยไม้ ภายใน 20 วัน ส่วนสูตรที่ 2, 3
และ 4 สามารถกระตุ้นให้บริเวณปลายโคนเกิดตุ่มรากได้
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ สกุลหวายพบว่าสูตร
อาหารที่ 5 ซึ่ ง เป็ น อาหารสั ง เคราะห์ (MS) กระตุ้ น การเกิ ด รากและการเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ที่ สุ ด
รองลงมาสูตรอาหารที่ 1 เป็นสูตร อ.จิตราพรรณส่วน สูตรอาหารที่ 2, 3 และ 4 สามารถกระตุ้น
บริเวณปลายโคนเกิดตุ่มราก และการเจริญ เติบโตได้ เนื่องจากการเติมน้ำมะพร้าว มีไซโตไคนิ น
กระตุ้น การแบ่งเซลล์และเพิ่มตาข้าง แตกกอ และแตกหน่อ กล้วย มีไบโอทิน(Biotin) วิตามินบี 1
วิตามินบี 2 วิตามินซีและแร่ธาตุจำนวนมาก ได้แก่ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก สามารถ
ทำให้เจริญเติบโตเกิดรากได้ มันฝรั่ง มีโพลีเอมีนมีผลต่อการเจริญและพัฒ นาของเซลล์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีผลต่อ กรดนิวคลีอิค ทำให้เกิดการแบ่งไมโทซีส (Mitosis) มะเขือเทศมีออกซิน ที่ช่วยให้
เซลล์ยืดตัวและการเกิดรากได้ และขิง มีสารเทอร์ปีน (Terphene) เป็นกลุ่มฮอร์โมนที่มีคุณสมบัติช่วย
ในการเจริญเติบโตและการเร่งรากได้
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ควรระมัดระวังการใช้ปากคีบที่มีความร้อนในการเคลื่อนย้ายต้นอ่อน
5.3.2 ระยะเวลาในการสังเกตการเกิดรากประมาณ 90 วันจะเห็นผลชัดเจน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ภาพประกอบการดำเนินการ
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รูปที่ 8 ตาชั่งดิจิตอล

รูปที่ 10 การชั่งสาร

รูปที่ 9 โกร่งบดสาร

รูปที่ 11 การวัดค่าเป็นกรด
ด่าง

รูปที่ 12 ต้มอาหาร

รูปที่ 13 บรรจุอาหารใส่ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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รูปที่ 14 เรียงอาหารใส่ตะแกรง

รูปที่ 16 หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave)

รูปที่ 18 ความดันที่ 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว

รูปที่ 15 การห่ออุปกรณ์เพื่อนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ

รูปที่ 17 อุณหภูมิที่ 120 องศาเซลเซียส

รูปที่ 19 สูตรอาหารที่ 1
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รูปที่ 20 สูตรอาหารที่ 2

รูปที่ 21 สูตรอาหารที่ 3

รูปที่ 22 สูตรอาหารที่ 4

รูปที่ 23 สูตรอาหารที่ 5

รูปที่ 24 ชั้นวางเนื้อเยื่อ
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ภาคผนวก ข
สูตรอาหาร
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ตารางที่ 7 สูตรอาหารที่ 1 สูตร อ.จิตตราพรรณ
ส่วนประกอบ
1. กล้วยหอม
2. มันฝรั่ง
3. ปุ๋ย 20-20-20
4. วิตามินรวม
5. ถ่าน chacol
6. น้ำตาล
7. วุ้น
8. น้ำมะพร้าว

ปริมาณ
100 กรัม
50 กรัม
2 กรัม
1 เม็ด
0.1 กรัม
20 กรัม
6 กรัม
150 มิลลิลิตร

ตารางที่ 8 สูตรอาหารที่ 2
ส่วนประกอบ
1. น้ำตาล
2. น้ำมะพร้าว
3. วุ้น
4. ปุ๋ยลักซีโค้ท 24-12-10 + MgO

ปริมาณ
30 กรัม
150 มิลลิลิตร
6 กรัม
2 กรัม

ตารางที่ 9 สูตรอาหารที่ 3
ส่วนประกอบ
1. มะเขือ
2. มันฝรั่ง
3. ปุ๋ย 20-20-20
4. วิตามินรวม
5. ถ่าน chacol
6. น้ำตาล
7. วุ้น
8. น้ำมะพร้าว

ปริมาณ
100 กรัม
50 กรัม
2 กรัม
1 เม็ด
0.1 กรัม
20 กรัม
6 กรัม
150 มิลลิลิตร
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ตารางที่ 10 สูตรอาหารที่ 4
ส่วนประกอบ
1. กล้วยหอม
2. มันฝรั่ง
3. ปุ๋ย 20-20-20
4. วิตามินรวม
5. ถ่าน chacol
6. น้ำตาล
7. วุ้น
8. น้ำขิง

ปริมาณ
100 กรัม
50 กรัม
2 กรัม
1 เม็ด
0.1 กรัม
20 กรัม
6 กรัม
150 มิลลิลิตร

ตารางที่ 11 สูตรอาหารที่ 5 สูตร MS
ส่วนประกอบ
1. MS
2. วุ้น
3. น้ำตาล

ปริมาณ
2 กรัม
7 กรัม
30 กรัม

