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บทคดัย่อ 
กลว้ยไม้เพชรหึงมีการน ามาใช้ประโยชน์หลากหลายทั้ งในด้านเป็นไม้ประดับและด้านสมุนไพร อีกทั้ ง

กลว้ยไมใ้นธรรมชาติมีปริมาณนอ้ยลง ดงันั้นการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบอาหารและสภาพแสง
ต่อการงอกและพฒันาของเมล็ดกลว้ยไมเ้พชรหึงในสภาพปลอดเช้ือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพนัธ์ุกลว้ยไม้
เพชรหึงโดยน าเมลด็มาเพาะบนอาหารสูตร VW ดดัแปลงท่ีเติมองคป์ระกอบเป็นสารอินทรีย ์ไดแ้ก่ กลว้ยหอมบด 100 
ก./ล. ผงมนัฝร่ัง 5 ก./ล. และน ้ ามะพร้าว 150 มล./ล. ชนิดเดียวหรือร่วมกนั เล้ียงในสภาพแสง 2 แบบ คือ เก็บในท่ีมืด 10 
สัปดาห์ แลว้น าออกแสง 16 ชม./วนั (มืด/แสง) และได้รับแสง 16 ชม./วนั (แสง) ท าการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 5 เดือน 
พบวา่ อาหารท่ีเติมผงมนัฝร่ังร่วมกบัน ้ ามะพร้าวและสภาพมืด/แสง ท าใหเ้มลด็มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกท่ีดีและท าใหเ้มลด็มี
การพฒันาเป็นโปรโตคอร์มระยะมีใบ 2 ใบมากท่ีสุด  

 

ABSTRACT 
Grammatophyllum speciosum Blume has used in many benefits such as be an ornamental plant or herbs but 

the number in nature decreases.  The objectives of this research were to study the effect of media composition and 
light condition on germination and development of Grammatophyllum speciosum Blume seed in vitro, In order to 
increase propagation efficiency. Seeds were cultured on modified Vacin and Went (VW) medium supplemented with 
3 kinds of organic matter; 100 g/l banana homogenate, 5 g/l potato powder and 150 ml/l coconut water, singly or in 
combination.  All seeds were kept in 2 light conditions; 10 weeks in dark then 16 h./d light (D/L) and 16 h./d light 
(L) .  After 5 months of culture, The best result was VW supplemented with potato powder plus coconut water and 
kept in D/L condition, presenting high percentage of seed germination and protocorm development with 2 leaf.   

 
 
 

 
 

ค าส าคญั: การเพาะเมลด็ สารอินทรีย ์สภาพแสง 
Keywords: Seed culture, Organic matter, Light condition 
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บทน า 
กลว้ยไมเ้พชรหึง (Grammatophyllum speciosum Blume.) เป็นกลว้ยไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีลกัษณะท่ี

สวยงามและโดดเด่น ช่ือสามญัคือ Tiger Orchid เพราะดอกกลว้ยไมเ้พชรหึงมีลวดลายคลา้ยเสือ คนไทยส่วนใหญ่เรียก
กลว้ยไมเ้พชรหึงวา่ วา่นเพชรหึง เน่ืองจากมีสรรพคุณทางยามากมาย เช่น เป็นยาบ ารุงก าลงั ช่วยขบัลมในล าไส ้และแก้
อาการอกัเสบจากพิษตะขาบหรือแมงป่องต่อยได ้(เดชา, 2552) ในธรรมชาติกลว้ยไมเ้ม่ือไดรั้บการผสมเกสรแลว้จะมี
การติดฝัก เม่ือฝักแก่จนเกิดการแตก เมล็ดท่ีอยูภ่ายในฝักนบัแสนเมล็ดจะล่องลอยตามกระแสลม แต่มีเพียงไม่ก่ีเมล็ดท่ี
จะรอดชีวติจนพฒันาเกิดเป็นตน้ใหม่ (อบฉนัท,์ 2547) เน่ืองจากเมลด็กลว้ยไมไ้ม่สามารถงอกไดเ้องในสภาพธรรมชาติ 
เพราะตอ้งอาศยัเช้ือราไมคอร์ไรซาให้อาหารแก่เมล็ดกลว้ยไมจึ้งท าให้เมล็ดงอกเป็นตน้ปริมาณนอ้ย มีรายงานเก่ียวขอ้ง
กบัการเพาะเมล็ดกลว้ยไมเ้พชรหึงในสภาพปลอดเช้ือ เช่น ณัชชา (2548) ไดศึ้กษาการเพาะเมล็ดกลว้ยไมเ้พชรหึง โดย
เปรียบเทียบอาหารท่ีใชใ้นการเพาะเมล็ด ไดแ้ก่ อาหารสูตร Vacin and Went (VW), Murashige and Skoog (MS) และ 
Knudson (Knudson C) และ Samala et al. (2014) ไดศึ้กษาการเพาะเมล็ดกลว้ยไม ้Grammatophyllum speciosum โดย
เปรียบเทียบอาหาร 3 สูตร คือ half strength Gamborg’s B-5 (1/2 B5), New Dogashima (ND), half Murashige and 
Skoog (1/2 MS) แต่ยงัไม่มีรายงานการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบอาหารท่ีเป็นสารอินทรียแ์ละสภาพแสงท่ีเหมาะสมใน
การเพาะเมล็ดกลว้ยไมเ้พชรหึง ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพนัธ์ุกลว้ยไมเ้พชรหึงดว้ย
วธีิการเพาะเมล็ดบนอาหารท่ีอยูใ่นสภาพปลอดเช้ือ ซ่ึงการขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือสามารถผลิต
ตน้กลว้ยไมไ้ดจ้ านวนมากและใชร้ะยะเวลาสั้น เพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการทั้งในดา้นการปลูกเล้ียงรวมไปถึงการ
น ามาใชป้ระโยชน์ทางยา 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาองคป์ระกอบอาหารและสภาพแสงต่อการงอกและพฒันาของเมล็ด

กลว้ยไมเ้พชรหึงในสภาพปลอดเช้ือ 
 

วธีิการวจิยั 
น าฝักกลว้ยไมเ้พชรหึงอาย ุ8 เดือน มาท าความสะอาด ตดักลีบดอกแหง้และปลายเสา้เกสรท่ีติดอยูอ่อกใหห้มด 

แลว้ลา้งฝักให้สะอาดดว้ยสบู่เหลว จากนั้นเช็ดผิวฝักโดยใชส้ าลีจุ่มแอลกอฮอล ์70% ถูรอบๆฝักให้ทัว่ น าฝักเขา้ตูป้ลอด
เช้ือใชป้ากคีบ คีบฝักกลว้ยไมจุ่้มลงในแอลกอฮอล ์95% น าไปผา่นเปลวไฟใหเ้ปลวไฟลุกท่วมฝักเพ่ือฆ่าเช้ือท่ีผิวฝัก น า
ฝักวางลงบนจานแกว้ผา่ฝักตามความยาว ใชป้ากคีบคีบเอาเมล็ดใส่ลงในขวดน ้ ากลัน่ท่ีเตรียมไวใ้นปริมาณ 10 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาณเมล็ดกลว้ยไมใ้ห้ได ้150-200 เมล็ด/20 ไมโครลิตร ใช้ไมโครปิเปตดูดเมล็ด 20 ไมโครลิตร เพาะลงบน
อาหาร Vacin and Went (VW) ดดัแปลง ท่ีเติมน ้ าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร ผงวุน้ 6 กรัมต่อลิตร ผงถ่าน 1 กรัมต่อลิตร 
และเติมสารอินทรีย ์ไดแ้ก่ กลว้ยหอมบด 100 กรัมต่อลิตร ผงมนัฝร่ัง 5 กรัมต่อลิตร และน ้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร ชนิดเดียวหรือร่วมกนั ทั้งหมด 8 สูตร คือ 1) VW  2) VW + กลว้ยหอมบด 3) VW + น ้ ามะพร้าว 4) VW + ผงมนั
ฝร่ัง 5) VW + กลว้ยหอมบด + น ้ ามะพร้าว 6) VW + กลว้ยหอมบด + ผงมนัฝร่ัง 7) VW + น ้ ามะพร้าว + ผงมนัฝร่ัง 8) 
VW + กลว้ยหอมบด + น ้ ามะพร้าว + ผงมนัฝร่ัง  ท าการแยกเล้ียงในสภาพแสง 2 แบบ คือ 1. เก็บในท่ีมืด 10 สัปดาห์
แลว้น ามาใหแ้สงท่ีความเขม้แสง 2,000 lux 16 ชัว่โมง/วนั (มืด/แสง) 2. ไดรั้บแสง 16 ชัว่โมง/วนั (แสง) 

วางแผนการทดลองแบบปัจจยัร่วมในสุ่มสมบูรณ์ (8x2 Factorial in CRD; Completely Randomized Design) 
ปัจจยั A คือ องคป์ระกอบอาหาร และปัจจยั B คือสภาพการให้แสง มี 16 ระดบัปัจจยัๆ ละ 10 ซ ้ า จากนั้นน าไปเล้ียงใน
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หอ้งเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ท าการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 5 เดือน การเก็บขอ้มูลใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
Stereo นบัจ านวนการงอกของเมลด็และระยะการพฒันาของเมลด็กลว้ยไมเ้พชรหึง โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ดงัในภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 ระยะการพฒันาของเมลด็และโปรโตคอร์มกลว้ยไมเ้พชรหึงท่ีใชป้ระเมินการงอก 
              (A) ระยะท่ี 1 เมลด็ไม่งอก (S1), สเกล = 200 µm 
              (B) ระยะท่ี 2 โปรโตคอร์มท่ีมีลกัษณะบวมสีขาว (S2), สเกล = 200 µm 
              (C) ระยะท่ี 3 โปรโตคอร์มท่ีมีการพฒันาเป็นสีเขียว (S3), สเกล = 200 µm 
              (D) ระยะท่ี 4 โปรโตคอร์มมียอดแหลม (S4), สเกล = 200 µm 
              (E) ระยะท่ี 5 โปรโตคอร์มมีใบ 2 ใบ (S5), สเกล = 200 µm 
 

ผลการวจิยั 
ปัจจัยแสงมีผลต่อการงอกของเมล็ดกลว้ยไมเ้พชรหึง พบว่าเมล็ดกลว้ยไมเ้พชรหึงท่ีเพาะเล้ียงในท่ีมืด 10 

สปัดาห์ แลว้ใหแ้สง 10 สปัดาห์ (มืด/แสง) มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกมากกวา่เมลด็ท่ีเพาะเล้ียงในท่ีมีแสงอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ปัจจยัองคป์ระกอบอาหารมีผลท าให้เมล็ดงอกแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยอาหารท่ีเติมน ้ ามะพร้าว
เพียงอยา่งเดียว อาหารท่ีเติมกลว้ยหอมบดร่วมกบัผงมนัฝร่ัง อาหารท่ีเติมกลว้ยหอมบดร่วมกบัน ้ ามะพร้าว และอาหารท่ี
เติมผงมนัฝร่ังร่วมกับน ้ ามะพร้าว มีเปอร์เซ็นต์การงอกท่ีดีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีการงอก 65-69 เปอร์เซ็นต ์
(ตารางท่ี 1) ปัจจยัร่วมระหวา่งสภาพแสงและองคป์ระกอบอาหารมีผลต่อการงอกของเมลด็ โดยเมลด็ท่ีเพาะในอาหารท่ี
เติมกลว้ยหอมบดร่วมกบัผงมนัฝร่ัง อาหารท่ีเติมกลว้ยหอมบดร่วมกบัน ้ ามะพร้าว และอาหารท่ีเติมผงมนัฝร่ังร่วมกบัน ้ า
มะพร้าว ในสภาพมืด/แสง ส่งเสริมใหเ้มลด็มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกดีท่ีสุด โดยมีการงอก 90-94 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1) 

 ดา้นการพฒันาของเมล็ดและโปรโตคอร์ม พบวา่ ปัจจยัสภาพแสงมีผลต่อการพฒันาโดยเมล็ดท่ีเพาะในท่ีมืด 
10 สัปดาห์ แลว้ให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวนั (มืด/แสง) มีผลท าให้โปรโตคอร์มพฒันาอยูใ่นระยะเป็นสีเขียว (S3) มียอด
แหลม (S4) และมีใบ 2 ใบ (S5) ได้ดีกว่าการเพาะโดยได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อวนั (แสง) (ตารางท่ี 2) ปัจจัยด้าน
องคป์ระกอบของอาหารและปัจจยัร่วมระหวา่งสภาพแสงและองคป์ระกอบอาหารมีผลต่อการพฒันาของโปรโตคอร์ม 
โดยพบวา่ อาหารท่ีเติมผงมนัฝร่ังร่วมกบัน ้ ามะพร้าว มีการพฒันาของโปรโตคอร์มจนถึงระยะใบ 2 ใบ (S5) สูงท่ีสุด 39 
เปอร์เซ็นต์ และเม่ืออยู่ในสภาพมืด/แสง จะส่งเสริมให้มีการพฒันาของโปรโตคอร์มมีใบ 2 ใบ (S5) ไดสู้งท่ีสุด 69 
เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 2) 

 

A B C 

D E 
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ตารางที ่1 เปอร์เซ็นตก์ารงอกของเมลด็กลว้ยไมเ้พชรหึง บนอาหารสูตร VW ดดัแปลง ท่ีเติมสารอินทรียช์นิด 
 ต่างๆ ภายใตส้ภาพแสงท่ีแตกต่างกนั หลงัเพาะเล้ียงเป็นเวลา 5 เดือน 

ปัจจัย 
                                                     ระดบัปัจจัย    

เปอร์เซ็นต์การงอก 

สภาพแสง มืด/แสง 79.03a 

แสง 32.65b 

F-test ** 

องค์ประกอบอาหาร VW 39.96c 

VW+hb 39.28c 

VW+pt 42.64c 

VW+cw 67.05a 

VW+hb+pt 66.56a 

VW+hb+cw 65.02ab 

VW+pt+cw 69.24a 

VW+hb+pt+cw 58.99b 

F-test ** 

สภาพแสง*องค์ประกอบอาหาร มืด/แสง *  VW 54.20d 

มืด/แสง *  VW+hb 56.26d 

มืด/แสง *  VW+pt 71.42c 

มืด/แสง *  VW+cw 86.56b 

มืด/แสง *  VW+hb+pt 90.71a 

มืด/แสง *  VW+hb+cw 92.88a 

มืด/แสง *  VW+pt+cw 94.42a 

มืด/แสง *  VW+hb+pt+cw 85.80b 

แสง      *  VW 21.71i 

แสง      *  VW+hb 22.29i 

แสง      *  VW+pt 13.85j 

แสง      *  VW+cw 47.54e 

แสง      *  VW+hb+pt 42.42f 

แสง      *  VW+hb+cw 37.15g 

แสง      *  VW+pt+cw 44.07ef 

แสง      *  VW+hb+pt+cw 32.18h 

F-test  ** 

หมายเหตุ : hb : กลว้ยหอมบด, pt : ผงมนัฝร่ัง, cw : น ้ามะพร้าว 
**มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99%   
ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในคอลมัน์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธี DMRT P=0.05 
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ตารางที ่2  เปอร์เซ็นตก์ารพฒันาของเมลด็และโปรโตคอร์มกลว้ยไมเ้พชรหึงบนอาหารสูตร VW ดดัแปลง ท่ี 
 เติมสารอินทรียช์นิดต่างๆ ภายใตส้ภาพแสงท่ีแตกต่างกนั หลงัเพาะเล้ียงเป็นเวลา 5 เดือน 

ปัจจัย 
                                  ระดบัปัจจัย 

ระยะการพฒันา 

S1 S2 S3 S4 S5 

สภาพแสง มืด/แสง 16.37b 4.60b 50.28a 11.13a 17.62a 

แสง 67.35a 15.09a 14.55b 1.44b 1.57b 

F-test ** ** ** ** ** 

องค์ประกอบ
อาหาร 

VW 58.51a 8.30b 32.38b 0.64c 0.17d 

VW+hb 57.10a 8.71b 33.68b 0.43c 0.08d 

VW+pt 54.60a 6.40b 38.44ab 0.56c 0.00d 

VW+cw 31.52c 10.26a 44.37a 9.08ab 4.77d 

VW+hb+pt 31.20c 11.96a 36.00b 11.35a 9.49c 

VW+hb+cw 33.51bc 11.93a 23.43c 10.92ab 20.21b 

VW+pt+cw 29.52c 9.15ab 13.76d 8.40b 39.17a 

VW+hb+pt+cw 38.92b 12.05a 37.27b 8.91ab 2.85d 

F-test ** ** ** ** ** 

สภาพแสง*
องค์ประกอบ
อาหาร 

มืด/แสง *  VW 38.73g 7.07d 53.01cd 0.91e 0.28f 

มืด/แสง *  VW+hb 36.49g 7.25d 55.35c 0.80e 0.11f 

มืด/แสง *  VW+pt 23.05h 5.53de 70.45a 0.97e 0.00f 

มืด/แสง *  VW+cw 10.57i 2.87f 61.07b 16.66b 8.83d 

มืด/แสง *  VW+hb+pt 4.82j 4.47ef 51.17d 21.39a 18.15c 

มืด/แสง *  VW+hb+cw 4.16j 2.95f 32.82e 20.40a 39.67b 

มืด/แสง *  VW+pt+cw 3.11j 2.48f 13.90hi 11.46c 69.05a 

มืด/แสง *  VW+hb+pt+cw 10.01h 4.19ef 64.49b 16.48b 4.83e 

แสง      * VW 78.29b 9.53c 11.74hi 0.37e 0.07f 

แสง      * VW+hb 77.71b 10.17c 12.01hi 0.05e 0.06f 

แสง      * VW+pt 86.15a 7.26d 6.46j 0.13e 0.00f 

แสง      * VW+cw 52.46f 17.66b 27.67f 1.50e 0.71f 

แสง      * VW+hb+pt 57.58e 19.45ab 20.83g 1.32e 0.82f 

แสง      * VW+hb+cw 62.85d 20.90a 14.06h 1.45e 0.74f 

แสง      * VW+pt+cw 55.93e 15.81b 13.63hi 5.33d 9.30d 

แสง      * VW+hb+pt+cw 67.83c 19.92a 10.06i 1.34e 0.85f 

F-test  ** ** ** ** ** 

หมายเหตุ : hb : กลว้ยหอมบด, pt : ผงมนัฝร่ัง, cw : น ้ามะพร้าว 
**มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99%   
ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในคอลมัน์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธี DMRT P=0.05 

 

491



BMO2-6 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ปัจจยัแสงมีผลต่อการงอกของเมลด็กลว้ยไมเ้พชรหึง โดยเมลด็ท่ีเพาะเล้ียงในท่ีมืด 10 สัปดาห์ แลว้น าออกมา

ให้แสง (มืด/แสง) มีเปอร์เซ็นต์การงอกท่ีสูงกว่าเมล็ดท่ีเพาะโดยให้แสง 16 ชัว่โมง/วนั (แสง) (ตารางท่ี 1) ซ่ึงผลการ
ทดลองน้ีเป็นการเพ่ิมเติมองค์ความรู้จากการทดลองของ Khampa et al. (2010) ท่ีรายงานว่า การเพาะเมล็ดกลว้ยไม ้
Grammatophyllum speciosum Blume มีการงอกไม่แตกต่างเม่ือเพาะในท่ีมืดเป็นเวลา 12 สัปดาห์ (มืด) หรือเพาะในท่ีมี
แสง 16 ชั่วโมง/วนั (แสง) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จากผลการทดลองคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า การงอกของเมล็ดกลว้ยไม้
เพชรหึงมีความตอ้งการช่วงมืดในระยะหน่ึงหลงัจากนั้นเม่ือไดรั้บแสง จะส่งเสริมให้มีการงอกสูงข้ึนและแสงมีผลต่อ
การพฒันาของเมล็ดท่ีงอก ท าให้เจริญพฒันาไปสู่ระยะต่างๆ ไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Zeng et al. 
(2012) ท่ีพบว่า การเพาะเมล็ดกลว้ยไม ้Paphiopedilum wardii Sumerh ในท่ีมืดเป็นเวลา 45 วนั แลว้ให้แสง ท าให้มี
เปอร์เซ็นต์การงอกสูง และสอดคลอ้งกบั Pierik et al. (1988) ท่ีพบวา่การเพาะเมล็ดกลว้ยไม ้Paphiopedilum ciliolare 
Pfitz. ในท่ีมืดเป็นเวลา  12 สัปดาห์ แลว้ให้แสง เมล็ดมีการงอกและการพฒันาท่ีเร็วกวา่การเล้ียงในท่ีมีแสง 16 ชัว่โมง/
วนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบั กาญจนา, รัตนา (2560) ท่ีพบว่าการเพาะเมล็ดกลว้ยไมฟ้าแลนอปซิสลูกผสมดอกใหญ่สีขาว 
กลว้ยไมป้ระเภทอิงอาศยั (Epiphytic) มีการงอกไม่แตกต่างกนัเม่ือเพาะในสภาพมืด/แสง หรือไดรั้บแสง 16 ชัว่โมง/วนั 
ดงันั้นการงอกของเมล็ดกลว้ยไมเ้พชรหึง (กลว้ยไมป้ระเภทอิงอาศยั) จึงตอ้งการความมืดกระตุน้เหมือนกบักลว้ยไม้
สกุลรองเทา้นารี ซ่ึงเป็นกลว้ยไมป้ระเภทข้ึนอยู่บนพ้ืนดิน (Terrestrial) โดยทัว่ไปกลว้ยไมป้ระเภทอิงอาศยัส่วนใหญ่
ตอ้งการแสงในการงอก และกลว้ยไมป้ระเภทข้ึนอยูบ่นพ้ืนดิน ตอ้งการความมืดในการงอก แต่อยา่งไรก็ตาม การงอก
ของเมล็ดกลว้ยไมมี้การตอบสนองต่อแสงแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิด (Species) ของกลว้ยไม ้(Kauth et al., 2008; Chen 
et al., 2015) ส่วนปัจจัยองค์ประกอบอาหารมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด โดยพบว่า อาหารท่ีมีการเติม
สารอินทรียม์ากกวา่ 1 ชนิด ท าให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกท่ีดีกวา่การเติมสารอินทรียเ์พียงชนิดเดียว ยกเวน้อาหารท่ี
เติมน ้ ามะพร้าวเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากน ้ ามะพร้าวมีองค์ประกอบของสารควบคุมการเจริญเติบโต เช่น ไซโตไคนิน 
ออกซิน จิบเบอลิลิน และ คาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ (Arditti, Ernst, 1993) ซ่ึงการเติมสารอินทรีย ์2 ชนิดร่วมกนัจะช่วย
ส่งเสริมการงอกท่ีดีของเมลด็ แต่กลบัพบวา่เม่ือเติมสารอินทรียร่์วมกนัทั้ง 3 ชนิด กลบัท าใหมี้เปอร์เซ็นตก์ารงอกนอ้ยลง 
(ตารางท่ี 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Tawaro et al. (2008) ท่ีพบวา่เมลด็กลว้ยไม ้Cymbidium findlaysonianum Lindl. ท่ีเพาะบน
อาหารท่ีเติมน ้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ เพียงอย่างเดียว มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าอาหารท่ีเติมน ้ ามะพร้าว 15 
เปอร์เซ็นต ์ร่วมกบักลว้ยป่ัน 5 เปอร์เซ็นต ์และผงมนัฝร่ัง 5 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงการเติมสารอินทรีย ์3 ชนิดร่วมกนัอาจจะมี
การยบัย ั้งการท างานซ่ึงกนัและกนั จึงส่งผลใหเ้มลด็มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกท่ีนอ้ยลง ส่วนปัจจยัร่วมระหวา่งปัจจยัแสงและ
องคป์ระกอบอาหารมีผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารงอกของเมลด็ โดยพบวา่ อาหารท่ีเติมกลว้ยหอมบดร่วมกบัผงมนัฝร่ัง อาหาร
ท่ีเติมกลว้ยหอมบดร่วมกบัน ้ ามะพร้าว และอาหารท่ีเติมผงมนัฝร่ังร่วมกบัน ้ ามะพร้าว ในสภาพมืด/แสง ส่งเสริมใหเ้มลด็
มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกดีท่ีสุด (ตารางท่ี 1) 

ดา้นการพฒันาของเมล็ดเป็นโปรโตคอร์ม พบวา่ ปัจจยัแสงมีผลต่อการพฒันาเป็นโปรโตคอร์ม โดยเมล็ดท่ี
เพาะในท่ีมืด/แสง มีการพฒันาเป็นโปรโตคอร์มมากกวา่เมล็ดท่ีเพาะในสภาพมีแสง (ตารางท่ี 2) เน่ืองจากเมล็ดท่ีเพาะ
ในสภาพมีแสงมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกท่ีต ่ากวา่เมล็ดท่ีเพาะในสภาพมืด/แสง จึงท าให้มีเปอร์เซ็นตก์ารพฒันาเป็นโปรโต
คอร์มท่ีนอ้ยกวา่ ส่วนปัจจยัองคป์ระกอบอาหาร มีผลต่อการพฒันาของเมลด็เป็นโปรโตคอร์ม โดยพบวา่ เมลด็ท่ีเพาะใน
อาหารท่ีเติมผงมนัฝร่ังร่วมกบัน ้ ามะพร้าว มีการพฒันาเป็นโปรโตคอร์มระยะใบ 2 ใบ (S5) มากท่ีสุด เน่ืองจากมนัฝร่ัง
ประกอบดว้ยสารอินทรียต์่างๆ เช่น น ้ าตาล คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั และวติามินและสารพวก polyamine ช่วยให้มี
การแบ่งเซลลแ์บบไมโตซิสท าให้พืชมีการเจริญดีข้ึน (Kaur-Sawhney et al., 1982) ร่วมกบัน ้ ามะพร้าวท่ีมีองคป์ระกอบ
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ของสารควบคุมการเจริญเติบโตดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ซ่ึงแตกต่างจากการเพาะเล้ียงเมล็ดกลว้ยไมไ้อยเรศ อาหารท่ีส่งเสริม
การสร้างโปรโตคอร์ม ดีท่ีสุดคือ VW ท่ีเติม มนัฝร่ังบด 5 เปอร์เซ็นต ์ร่วมกบัผงถ่าน 0.2 เปอร์เซ็นต์ (วนัฟิรฮาน และ
คณะ, 2557) ส่วนปัจจยัร่วมระหวา่งปัจจยัแสงและองค์ประกอบอาหาร พบวา่ เมล็ดท่ีเพาะบนอาหารท่ีเติมผงมนัฝร่ัง
ร่วมกับน ้ ามะพร้าว ท่ีเล้ียงในสภาพมืด/แสง มีการพฒันาเป็นโปรโตคอร์มระยะใบ 2 ใบ สูงท่ีสุด คือ 69 เปอร์เซ็นต ์
(ตารางท่ี 2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนากร และคณะ (2555) ท่ีพบว่าอาหารดดัแปลงสูตร MS ท่ีเติมมนัฝร่ัง 50 กรัมต่อลิตร 
ร่วมกบัน ้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตรและน ้ าตาล 10 กรัมต่อลิตร มีการเจริญเติบโตเป็นตน้อ่อนของกลว้ยไมพ้ญาฉัน
ทนัตสู์งท่ีสุด และไม่สอดคลอ้งกบั Zhang  et al. (2013) ท่ีพบวา่การเติมมนัฝร่ังหรือกลว้ยเพียงอยา่งเดียว ก็เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตเป็นตน้อ่อนของกลว้ยไม ้Cypripedium macranthos Sw. ดงันั้นจะเห็นไดว้า่กลว้ยไมแ้ต่ละชนิดจะมีการ
ตอบสนองต่อสารอินทรียท่ี์แตกต่างกนั ผลการทดลองในคร้ังน้ีพบวา่ อาหารท่ีเติมผงมนัฝร่ังร่วมกบัน ้ ามะพร้าว ท่ีเล้ียง
ในสภาพมืด/แสง มีความเหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดกลว้ยไมเ้พชรหึง ซ่ึงท าให้มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกและการพฒันาเป็น
โปรโตคอร์มดีท่ีสุด อีกทั้งการใชอ้งค์ประกอบอาหารท่ีเป็นสารอินทรียเ์พียง 2 ชนิด ก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ
กลว้ยไมเ้พชรหึงและท าใหป้ระหยดัตน้ทุนในการผลิตได ้

 
กติตกิรรมประกาศ 

การวิจัยในคร้ังน้ีได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย จากทุนเพ่ือการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา                     
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
 
เอกสารอ้างองิ 
กาญจนา รุ่งรัชกานนท,์ รัตนา นาว.ี  ผลของแสงและองคป์ระกอบของอาหารต่อการงอกของเมลด็และการพฒันาเป็น 

ตน้อ่อนของกลว้ยไมฟ้าแลนอปซิสลูกผสมดอกใหญ่สีขาวในสภาพปลอดเช้ือ.  ว. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 
2560; 4(3): 29-34. 

เดชา ศิริภทัร.  เพชรหึง กลว้ยไมย้กัษท่ี์คนไทยเรียกวา่วา่น.  นิตยสารหมอชาวบา้น (วารสารออนไลน์) 2552. 31(364). 
ณชัชา วสุิทธิเทพกลุ.  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ.  ใน: สุจิตรา จางตระกลู, บรรณาธิการ.   

ความกา้วหน้าของผลงานวิจยัและกิจกรรมปี 2548.  การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละ
สตัวป่์า; 21 - 24 สิงหาคม 2548;  เพชรบุรี: ส านกัวิจยัการอนุรักษไ์มป่้าและพนัธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพนัธ์ุพืช; 2548.  หนา้ 368-374.   

วนัฟิรฮาน บินยามะ, รอยฮนั หะมะ, สุภาวดี รามสูตร.  ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของกลว้ยไมเ้อ้ืองไอยเรศ.   
ว. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 2557;  1(4): 20-24. 

ธนากร วงษศา, สุวรรณ เน่ืองเกิด, ณิชาภา ทองเหลือง, อนุพนัธ์ กงบงัเกิด.  ผลขององคป์ระกอบอาหารต่อการเจริญและ 
พัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้พญาฉันทันต์ (Vandopsis gigantea (Lindl.) Pfitz.) ในสภาพปลอดเช้ือ. ว.
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2555; 18(2): 11-21. 

อบฉนัท ์ไทยทอง.  กลว้ยไมเ้มืองไทย.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบ์า้นและสวน; 2547. 
Arditti J, Ernst R.  Micropropagation of Orchid.  New York: John Wiley&Sons Inc.; 1993. 
Chen Y, Goodale UM, Fan XL, Gao JY.  Asymbiotic seed germination and in vitro seedling development of Paphiopedilum  

spicerianum:  An orchid with an extremely small population in China.   Int J Global Ecology and Conservation 
2015; 3: 367-368. 

493



BMO2-8 
 

Kauth PJ, Dutra D, Johnson TR, Stewart SL, Kane ME, Vendrame W.  Techniques and Applications of In Vitro Orchid Seed  
Germination.  In: Teixeira da Silva JA, editors.  Floriculture Ornamental and Plant Biotechnology: advances and 
topical issues.  Middlesex: Global Science Books; 2008.  p 375–391.   

Kaur-Sawhney R, Shih LM, Flores HE, Galston AW.  Relation of polyamine synthesis and titer to aging and  
senescence in oat leaves.  Int J Plant Physiology 1982;  69(2): 405-410. 

Khampa S, Wangsomnuk P, Wangsomnuk P.  Factors affecting seed germination of Grammatophylum speciosum  
cultured in vitro.  Int J Asia-Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology 2010; 18 (1): 193-197. 

Pierik RLM, Sprenkels PA, Van Der Harst B, Van Der Meys QG.  Seed germination and further development of  
plantlets of Paphiopedilum ciliolare Pfitz. In vitro.  Int J Scientia Horticulturae 1988; 34: 139-153. 

Samala S, Te-chato S, Yenchon S, Thammasiri K.  Protocorm- like body proliferation of Grammatophyllum  
speciosum through asymbiotic seed germination.  Int J Science Asia 2014; 40: 379-383. 

Tawaro S, Suraninpong P, Chanprame S.  Germination and regeneration of Cymbidium findlaysonianum Lindl. on a  
medium supplemented with some organic sources.  Int J Walailak Journal of Science and Technology 2008;  
5(2): 125-135. 

Zeng S, Wn K, Teixeira da Silva JA, Zhang J, Chen Z, Xia N, et al.  Asymbiotic seed germination, seedling  
development and reintroduction of Paphiopedilum wardii Sumerh., an endangered terrestrial orchid.  Int J 
Scientia Horticulturae 2012; 138: 198–209. 

Zhanga Y, Lee YI, Deng L, Zhao S.  Asymbiotic germination of immature seeds and the seedling development of  
Cypripedium macranthos Sw., an endangered lady’s slipper orchid.   Int J Scientia Horticulturae 2013; 164: 
130-136. 

 

494


