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บทคัดย่ อ
การทดลองขยายพันธุ์กล้วยไม้นางอั(วสาคริ กโดยการเพาะฝักอ่อน และฟอกฆ่าเชื(อที.ติดมากับเมล็ด ด้วย
สารละลายคลอรอกซ์และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ เมื. อเปรี ยบเที ยบสารละลายทั(งสองชนิ ดที. ทาํ ให้ได้เมล็ด
กล้วยไม้ปราศจากการปนเปื( อน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมล็ดกล้วยไม้นางอั(วสาคริ กมีอตั ราการงอก
ใกล้เคียงกัน คือ 73.02 และ72.76 เปอร์เซ็นต์ (ตามลําดับ)
หลังจากบ่มเมล็ดกล้วยไม้นางอั(วสาคริ กไว้ในที. มืดเป็ นเวลานาน 4 เดื อน ย้ายลงเพาะเลี( ยงบนอาหาร
สังเคราะห์สูตรVacin and Went (VW) ดัดแปลง โดยเติมนํ(ามะพร้าวอ่อน หรื อนํ(าสกัดมันฝรั.งที.ความเข้มข้นต่าง ๆ
กัน (10%, 15% และ 20 %) รวมทั(งเติมธาตุอาหารรองและไวตามินของอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and
Skoog (MS) นานอีก 4 เดือน ปรากฏว่าค่าเฉลี.ยของโปรโตคอร์ มที.พฒั นาและเจริ ญมาจากเมล็ดกล้วยไม้น( ัน มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) คือบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW ดัดแปลงที.เติมนํ(ามะพร้าว
อ่อน 10% มีจาํ นวนโปรโตคอร์มเกิดขึ(นสูงที.สุด
หลังจากนั(นย้ายโปรโตคอร์ มลงเลี(ยงบนอาหารสู ตรดัดแปลงสู ตร VW เดิม อีก 3 ครั(งโดยทําการเปลี.ยน
อาหารทุก ๆ 4 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าจํานวนโปรโตคอร์มที.มีการพัฒนาเจริ ญเป็ นต้นอ่อนบนอาหารแต่ละสูตรนั(นมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) ต้นอ่อนที.เกิดขึ(นบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW ดัดแปลงที.
เติมนํ(ามะพร้าว 15%ให้ผลดีที.สุด
คําสําคัญ: นางอั(วสาคริ ก โปรโตคอร์ม
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Abstract
Microprogation Pecteilis sagarikii by culturing young pod was investigated. The clorox and
hydrogen peroxide solutions were compared for young seed sterilization, and it was not significantly different
between treatments. The percentages of Pecteilis sagarikii seed germination were 73.02 and 72.76,
respectively.
Pecteilis sagarikii seeds were incubated in the dark condition for 4 months, then were cultured on
modified Vacin and Went medium supplemented with young coconut water, potato extraction at different
concentrations (10% ,15%, and 20%) or with microelement and vitamin of Murashige and Skoog medium for 4
months. The average growth and development of protocorms were significantly different ( p<0.05) among
treatments. Modified VW medium supplemented with 10% young coconut water gave the best result.
The protocorms were transferred 3 times (subcultured every 4 weeks) to the same modified VW
medium. The average number of protocorms which developed to be seedlings was significantly different
( p<0.05) among treatments. Modified VW medium supplemented with 15% young coconut water gave the
highest number of seedlings.
Keywords : Pecteilis sagarikii Sedenf., Protocorm like bodies
สารอาหาร ธาตุอาหารรอง และไวตามินของสู ตร
Murashige and Skoog [17] (รวม 8 ทรี ตเมนต์)

1. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
(1) การเตรียมอาหาร
เตรี ย มอาหารสังเคราะห์ สูต ร Vacin and
Went สําหรั บการเพาะเลี( ยง เมล็ดกล้วยไม้นางอั(ว
สาคริ ก เพื.อชักนําให้เมล็ดมีการเจริ ญเติบโต การเกิด
เป็ นโปรโตคอร์มตลอดจนเจริ ญเติบโตเป็ นต้นอ่อน
1.1 อาหารสํ าหรั บเพาะเมล็ด โดยเตรี ย ม
อาหารสังเคราะห์สูตร VW (1949) ดัดแปลงโดยเติม
นํ(า มะพร้ า วอ่ อ น 150 มิ ลลิ ลิ ต รต่ อ ลิ ต ร และนํ(า ตาล
ทราย 20 กรัม ต่อลิตร
1.2 อาหารสํ าหรับการพัฒนาเป็ นโปรโต
คอร์ มและเจริ ญเติบโต โดยเตรี ยมอาหารสังเคราะห์
สู ตร VW (1949) ดัดแปลงโดยเติ มนํ(า ตาลทราย 20
กรั มต่อลิตร นํ(าสกัดมันฝรั. งที. ความเข้มข้นต่าง ๆ
(10%, 15% และ 20%) หรื อ นํ(ามะพร้าวอ่อนที.ความ
เข้มข้นต่าง ๆ (10%, 15% และ 20%) และ VW ที.เติม

(2) เตรียมฝักกล้ วยไม้ นางอั(วสาคริก
โดยช่วยทําการผสมพันธุ์ให้ได้ฝักอ่อนนาง
อั(วสาคริ ก และใช้ฝักที. มีอายุ 40 วัน (หลังจากผสม
พันธุ์)
ก า ร ท ด ล อ ง ที 1 ศึ ก ษ า ก า ร ฟ อ ก ฆ่ า
เชื(อจุลนิ ทรีย์ทตี ดิ มากับเมล็ด
เพาะฝักอ่อนนางอั(วสาคริ กโดย เปรี ยบเทียบ
ชนิดของสารละลายที.ใช้ในการฟอกฆ่าเชื(อจุลินทรี ยท์ ี.
ติดมากับเมล็ดระหว่างคลอรอกซ์ และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ และนําเมล็ดกล้วยไม้นางอั(วสาคริ ก เพาะลง
บนอาหารสังเคราะห์สูตร VW และบ่มขวดอาหารที.มี
เมล็ดนางอั(วสาคริ กนี( ในห้องที. มืด ปรับอุณหภูมิที.
25 ±1 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 4 เดือน เมื.อครบ
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เวลาทําการตรวจสอบการงอกของเมล็ดกล้วยไม้นาง
อั(ว สาคริ ก โดยสุ่ ม ตรวจนับ เมล็ ด กล้ว ยไม้น างอั(ว
สาคริ กครั(งละ 50 เมล็ดในแต่ละขวด ตรวจดูภายใต้
กล้อ งจุ ล ทรรศน์แ ละบันทึ ก ผล โดยให้เ ป็ นคะแนน
แบ่งกลุ่มของเมล็ดออกเป็ นระดับและหาเปอร์ เซ็นต์
การงอกและดัชนีการงอก
การทดลองที 2 การเจริญเป็ นโปรโตคอร์ ม
นําเมล็ดจากการทดลองที. 1 เพาะเลี( ยงบน
อาหารสังเคราะห์ VW ที. เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 10%,
15% และ 20% นํ(าสกัดมันฝรั.ง 10%, 15% และ 20%
และเติ ม ธาตุ อ าหารรองและไวตามิ น ตามสู ต ร MS
และ VW (รวม 8 ทรี ตเมนต์) เพื.อศึ กษาพัฒนาการ
ของเมล็ดกล้ว ยไม้น างอั(ว สาคริ กเจริ ญเป็ นโปรโตคอร์ ม และบัน ทึ ก ผลการทดลองหลัง จากทํา การ
เพาะเลี(ยงนาน 4 เดือน โดยนับจํานวนโปรโตคอร์ มที.
เกิดขึ(น
การทดลองที 3 การตรวจวั ด อั ต ราการ
เจริญเติบโตเป็ นต้ นอ่ อนของโปรโตคอร์ ม
ศึกษาอิทธิ พลของนํ(ามะพร้าวอ่อน นํ(าสกัด
จากมันฝรั.งที.ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (10%, 15% และ
20%) และธาตุอาหารรองและไวตามินของสู ตร MS
ที. มีผลต่อการเจริ ญเติ บโตเป็ นต้นอ่อนของกล้วยไม้
นางอั(ว สาคริ ก โดยนํา โปรโตคอร์ ม นางอั(ว สาคริ ก
ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร จํานวน 10 โปรโตคอร์ ม
มาเลี( ย งบนอาหารสัง เคราะห์ สู ต ร VW ที. เ ติ ม นํ(า
มะพร้าวอ่อน 10% นํ(ามะพร้าวอ่อน 15% นํ(ามะพร้าว
อ่อน 20% นํ(าสกัดมันฝรั.ง 10% นํ(าสกัดมันฝรั.ง 15%
นํ(าสกัดมันฝรั.ง 20% และเติม ธาตุอาหารรองและไวตามินตามสู ตร บันทึ กอัตราการเจริ ญเติบโตและการ
พัฒนาเป็ นต้นอ่อนของกล้วยไม้นางอั(วสาคริ กในแต่
ละขวดการทดลอง

(3) วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD (Randomized Complete Block
Design)
นําขวดอาหารสู ตรต่าง ๆ ที.มีโปรโตคอร์ ม
เพาะเลี(ยงที.หอ้ งควบคุมอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซี ยส
ความเข้มแสง 1,600 ลักซ์ ให้แสงเป็ นเวลา 16 ชัว. โมง
ต่อวัน
(4) สถานทีท าํ การทดลอง
ห้อ งปฏิ บัติ ก ารเพาะเลี( ย งเนื( อ เยื.อ ภาควิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี
(5) ระยะเวลาทดลอง
ตุลาคม 2550 ถึง ตุลาคม 2551
(6) ผลการทดลอง
จากการนํา ฝั ก อ่ อ นของกล้ว ยไม้น างอั(ว สาคริ ก อายุ 40 วัน มาทํา การเพาะเลี( ย งบนอาหาร
สังเคราะห์สูตร VW และทดสอบสารฟอกฆ่าเชื( อ
โดยใช้ ส ารละลายคลอรอกซ์ เ ข้ ม ข้ น 10% เป็ น
เวลานาน 10 นาที และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์แช่นาน 20 นาที พบว่าเมื. อผ่าฝั กกล้วยไม้
นางอั(วสาคริ ก ภายในพบเมล็ดเป็ นสี น( าํ ตาลอ่อน เมื.อ
เลี(ยงบนอาหารสูตร VW และบ่มในที.มืดนาน 4 เดือน
ปรากฏว่ามีการเปลี.ยนแปลงหลายรู ปแบบ บางเมล็ด
เกิดการพองบวมขึ(น คัพภะมีขนาดใหญ่ข( ึน บางเมล็ด
ก็พองดันออกมาพ้นเปลือกหุ ้มเมล็ด (testa) บางเมล็ด
คั พ ภะก็ ย ัง คงอยู่ ใ นเมล็ ด จึ ง ทํ า การจั ด แบ่ ง การ
เปลี. ย นแปลงที. เ กิ ด ขึ( นกั บ เมล็ ด และแจกแจงให้
คะแนนตามลัก ษณะการเจริ ญ เติ บโตของคัพ ภะดัง
ตารางที. 1
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จากการตรวจสอบการงอกของเมล็ดภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเมล็ดกล้วยไม้นางอั(วสาคริ กที.
ผ่ า นการฟอกฆ่ า เชื( อ ที. เ มล็ ด ด้ ว ยคลอรอกซ์ แ ละ
ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ น( ั นบางเมล็ ด ไม่ มี ก าร
เปลี.ยนแปลง เห็นเป็ นเมล็ดเหมือนเดิม อาจกล่าวได้วา่
เมล็ด นั(น อาจไม่ ง อก แต่ มี บ างเมล็ด มี ก ารพองบวม
คัพภะมี ขนาดใหญ่ข( ึ น เห็ นได้ชัดโดยมี ลกั ษณะของ
เนื(อเยือ. ยืน. ออกมา ซึ.งลักษณะที.ปรากฏให้เห็นนี( แสดง

ว่าเมล็ดมีการงอกเกิ ดขึ(น ดังแสดงในรู ปที. 1 จากการ
บันทึกข้อมูลและเมื.อนํามาเปรี ยบเทียบค่าการงอกของ
เมล็ดทางสถิติเนื.องจากสารละลายที.ใช้ในการฟอกฆ่า
เชื( อ เมล็ ด นางอั(ว สาคริ กทั( ง 2 ชนิ ด พบว่ า เมล็ ด
กล้วยไม้นางอั(วสาคริ กนี( มีค่าดัชนีการงอกไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที. 1

ตารางที 1 อัตราการงอกและดัชนี การงอกของเมล็ดกล้วยไม้นางอั(วสาคริ ก โดยการฟอกฆ่าเชื( อด้วยสารละลาย
คลอรอกซ์ และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ หลังจากเลี(ยงบนอาหารด้วยสารละลายสังเคราะห์สูตร Vacin and Went
(1949) ดัดแปลงเป็ นเวลา นาน 4 เดือน
สารฟอกฆ่าเชื(อ
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด
อัตราการงอก ดัชนี การงอก (เฉลี.ย)
(คะแนน)*
0
1
2
3
คลอรอกซ์
26.98 46.18 8.63 18.21
73.02
0.22
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 27.24 45.02 7.56 20.18
72.76
0.23
* คะแนน 0 – เมล็ดที.มีคพั ภะ แต่ไม่มีการเปลี.ยนแปลง
คะแนน 1 – เมล็ดที.คพั ภะมีขนาดใหญ่ข( ึน มียอด เนื( อเยือ. เจริ ญยืน. ออกมา
คะแนน 2 – เมล็ดที.คพั ภะมีขนาดใหญ่ข( ึน และเกือบหลุดออกจากเปลือกหุม้ เมล็ด
คะแนน 3 – เมล็ดที.คพั ภะหลุดออกจากเปลือกหุ้มเมล็ด

1.1

หลังจากย้ายเมล็ดกล้วยไม้นางอั(วสาคริ กจาก
การทดลองที. 1 ลงเพาะเลี( ย งบนอาหารสัง เคราะห์
สู ตร VW ดัดแปลงโดยเติมนํ(ามะพร้าว นํ(าสกัดจาก
มันฝรั.งที. ความเข้มข้นต่าง ๆ (10%, 15% และ 20%)
และสูตร VW ที.เติม ธาตุอาหารรอง และไวตามิน ของ
สูตร Murashige and Skoog [17] (รวมทั(งหมด 8 ทรี ตเมนต์) หลังจากเพาะเลี(ยงนาน 4 เดือน ผลปรากฏว่ามี
การเปลี. ยนแปลงเมล็ด ทยอยกันพัฒนาเป็ นโปรโตคอร์ม ซึ.งมีลกั ษณะเป็ นก้อนสี ขาว กลม และค่อย ๆโต
ขึ(น (ดังรู ปที. 1.1) มีโคนกว้างป้ าน และส่ วนยอดจะ
พุ่ง เรี ยวแหลม ด้า นบนยอดนี( จ ะค่ อ ย ๆ ยืด ยาวออก

1.2

รู ปที 1 การเจริ ญเติ บ โตเป็ นโปรโตคอร์ มของ
กล้ว ยไม้น างอั(ว สาคริ ก เป็ นก้อ นกลม ฐาน
กว้างและปลายลูกศรเป็ นเปลือกของโปรโตคอร์ม (1.1) และ มีใบอ่อนแทงออกมา (1.2)
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พร้อมทั(งเริ. มมีสีเขียว (ดังรู ปที. 1.2) และเมื.อโปรโตคอร์ ม นี( เจริ ญ เติ บ โตขึ( น เป็ นก้อ นสี เ ขี ย วกลม ยอด
แหลมก็จะค่อย ๆ คลี. ออกเป็ นใบอ่อนใบแรก เป็ นสี
เขียวอ่อนมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า

แจกแจงผลของการเกิดและงอกเป็ นโปรโตคอร์ ม บน
อาหารสู ต รVW ดัด แปลง โดยให้เป็ นคะแนนตาม
ความสามารถในการงอกบนอาหารสังเคราะห์ สูตร
ของ VW ที.ดดั แปลงได้ผลดังตารางที. 2

ตารางที 2 อัตราการเกิดโปรโตคอร์มของกล้วยไม้นางอั(วสาคริ กบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW ที.ดดั แปลง
สูตรอาหาร VW
ปริ มาณการเกิด โปรโตคอร์ม (คะแนน)
ที.เติมสารดังนี(
1*
2*
3*
4*
5*
ค่ าเฉลีย
VWไม่เติมสาร (ควบคุม)
3
4
4
5
3
3.8 ± 0.374 c
เติมนํ(าสกัดมันฝรั.ง 10%
3
4
5
5
3
4.0 ± 0.447 b
เติมนํ(าสกัดมันฝรั.ง 15%
4
5
3
3
5
4.0 ± 0.447 b
เติมนํ(าสกัดมันฝรั.ง 20%
3
4
5
4
4
4.0 ± 0.316 b
เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 10%
4
4
5
4
5
4.4 ± 0.244 a
เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 15%
4
4
3
4
4
3.8 ± 0.200 c
เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 20%
3
4
4
5
3
3.8 ± 0.374 c
เติมธาตุอาหารรอง และ
4
4
3
3
4
3.6 ± 0.244 c
ไวตามิน ของ MS
*ปริ มาณการเกิดโปรโตคอร์ ม ในแต่ละขวดที.มีความแตกต่างกันทางสถิติที.ระดับความเชื. อมัน. 95%
a, b, c เปรี ยบเทียบค่าเฉลี.ยด้วย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที.ความเชื. อมัน. 95%

จากตารางที. 2 การงอกของโปรโตคอร์ ม
และการเจริ ญเติ บโตบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW
ดัด แปลงทั(ง 8 สู ต ร มี ป ริ ม าณการเจริ ญ เติ บ โตและ
เปลี.ยนแปลงแตกต่างกัน เมื.อเปรี ยบเทียบคะแนนการ
เกิดโปรโตคอร์ มในแต่ละสู ตรทางสถิติ พบว่ามีความ
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ (p<0.05) และเมื. อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี.ยของปริ มาณการเกิดโปรโตคอร์ ม
ที. เ กิ ด ขึ( น ในแต่ ล ะสู ต รอาหารVW ด้วย DMRT
(p<0.05) ปรากฏว่าการพัฒนาของเมล็ดเป็ นโปรโตคอร์ มในสู ตรอาหาร VW ที. เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 10%
จะให้ ค่ า เฉลี. ย ของการเกิ ด เป็ นโปรโตคอร์ ม สู ง สุ ด
รองลงมาได้แ ก่ สู ต รที. เ ติ ม นํ(าสกัด มัน ฝรั. ง ที. ค วาม

เข้มข้นต่าง ๆ (10%, 15% และ 20%) ส่วนสูตรอาหาร
ที. เติ มนํ(ามะพร้ าวเข้มข้น 15% และ 20% สู ตรที. เติ ม
ธาตุอาหารรองและไวตามินของสู ตร MS และสู ตร
VW ที.ไม่เติมสารอื.น ๆ (ตัวควบคุม) มีการพัฒนาและ
เจริ ญเป็ นโปรโตคอร์มน้อยที.สุด
ย้า ยโปรโตคอร์ ม นางอั(ว สาคริ กจากการ
ทดลองที. 2 เพาะเลี(ยงต่อบนอาหารสังเคราะห์ VW
ดัดแปลง ที. เติมนํ(ามะพร้าว และนํ(าสกัดมันฝรั.งความ
เข้มข้นต่าง ๆ (10%, 15% และ 20 %) และสู ตร VW
เติมธาตุอาหารรองและไวตามินของสู ตรอาหาร MS
แต่ ล ะสู ต รอาหาร VW ดัด แปลง (ดัง ตารางที. 3)
เพาะเลี( ย งต่ อไปอี ก 4 เดื อน (เปลี. ยนอาหารทุ ก ๆ 4
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สัปดาห์) พบว่าต้นอ่อนที. เกิ ดขึ(น เริ. มมีใบคลี.ออกมา
ให้เห็ นตั(งแต่ 2 ใบขึ(นไป (รู ปที. 2.1) ภายใต้อุณหภูมิ

25 ±1 องศาเซลเซี ยส ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ เป็ น
เวลา 16 ชัว. โมงต่อวันดังตารางที. 3

ตารางที 3 จํานวนต้นอ่อนที.พฒั นามาจากโปรโตคอร์มบนอาหารสู ตร VW ดัดแปลง ที.เติมนํ(ามะพร้าว นํ(าสกัดมัน
ฝรั.ง และที.เติมธาตุอาหารรอง และไวตามิน ของสูตร MS อายุ 4 เดือน
สูตรอาหารVWดัดแปลงที.เติมสารต่าง ๆ จํานวนต้นอ่อนที.เกิดขึ(นในแต่ละขวด
ค่า
ดังนี(
เฉลี.ย *
1
2
3
4
5
VWไม่เติมสาร (ตัวควบคุม)
6
8
5
6
4
5.8 ± 0.663 b
เติมนํ(าสกัดมันฝรั.ง 10%
7
6
5
5
6
5.8 ± 0.374 b
เติมนํ(าสกัดมันฝรั.ง 15%
6
7
5
4
5
5.4 ± 0.509 c
เติมนํ(าสกัดมันฝรั.ง 20%
7
6
6
5
6
6.0 ± 0.316 b
เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 10%
8
7
6
6
5
6.4 ± 0.509 b
เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 15%
8
6
7
8
7
7.2 ± 0.374 a
เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 20%
6
7
6
7
7
6.6 ± 0.244 b
เติมธาตุอาหารรองและไวตามินของสูตร
5
4
6
5
6
5.2 ± 0.374 c
MS
* มีความแตกต่างกันทางสถิติที.ระดับความเชื. อมัน. 95%
a, b, c เปรี ยบเทียบค่าเฉลี.ยด้วย DMRT ที.ระดับความเชื. อมัน. 95%

เมื.อเปรี ยบเที ยบการเปลี.ยนแปลงของโปรโตคอร์ ม เป็ นต้น อ่อ นที. เกิ ดขึ( นในแต่ ละสู ต รอาหาร
VW ดัดแปลงดังตารางที. 3 พบว่าโปรโตคอร์ มมีการ
พัฒนาเจริ ญเป็ นต้นอ่อน มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ (p<0.05) และเมื. อ เปรี ยบเที ย บ
ค่าเฉลี.ยของต้นอ่อนที.เกิดขึ(นในแต่ละสูตรอาหาร VW
ด้วย DMRT (p<0.05) ปรากฏว่าสู ตรอาหาร VW ที.
เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 15% โปรโตคอร์มพัฒนาเป็ นต้น
อ่อ นให้ผ ลดี ที. สุ ด สามารถมองเห็ น ได้ด้ว ยตาเปล่ า
ต้นมีขนาดเล็ก มีใบสี เขียวอ่อน (รู ปที. 2.2) รองลงมา
คือสูตรที.เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 10%, 20% และนํ(าสกัด
จากมันฝรั.ง 10% และ 20 % และสู ตร VW ที.เป็ นตัว
ควบคุม ส่ วนสู ตรอาหาร VW ที.เติมธาตุอาหารรอง
และไวตามินของสู ตร MS และที. เติมนํ(าสกัดมันฝรั. ง

15% โปรโตคอร์ มพัฒนาและเจริ ญเป็ นต้นอ่อนน้อย
ที.สุด VW ที.เป็ นตัวควบคุม ส่ วนสู ตร อาหาร VW ที.
เติมธาตุอาหารรองและไวตามินของสู ตร MS และที.
เติ ม นํ(าสกัด มัน ฝรั. ง 15% โปรโตคอร์ ม พัฒ นาและ
เจริ ญเป็ นต้นอ่อนน้อยที.สุด
2.1

2.2

รู ปที 2 การงอกของโปรโตคอร์มเป็ นต้นอ่อนหลังจาก
เลี(ยงบนอาหาร VW ดัดแปลง (2.1) อายุ 8
สั ป ดาห์ กํา ลัง ขยาย 50 เท่ า (2.2 ) อายุ 12
สัปดาห์สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
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ออกไซด์ ซึ. งเป็ นสาร oxidizing agent มีผลทําให้ช( นั
ผิวที.เป็ นไขมันเสี ยสมบัติในการป้ องกันนํ(าบริ เวณผิว
เสี ยไป และการเติมสารลดแรงตึงผิวลงไป ก็เป็ นการ
เพิ. ม ความสามารถในการซึ ม ผ่ า นนํ(าได้ดี ข( ึ น ทั(ง นี(
เพราะสารลดแรงตึ งผิวจะช่ วยให้น( ําสัมผัสกับชั(น ที.
เป็ นไขมันของเปลือกหุ ้มเมล็ดได้ดีย.ิงขึ( น [17, 18]
ดังนั(นการทดลองใช้สารละลายคลอรอกซ์ ร่ ว มกับ
นํ(ายาซันไลท์ (ทําหน้าที.ลดแรงตึงผิว) ในการฟอก
ฆ่าเชื(อที. ติดมากับเมล็ด อาจเป็ นสาเหตุหนึ. งที.ทาํ ให้มี
ค่ า ดัช นี ก ารงอกสู ง กว่า เมล็ด ที. ฟ อกด้ว ยสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ทั( งนี( อาจเนื. องจาก
สารละลายคลอรอกซ์และนํ(ายาซันไลท์ ไปช่วยทําลาย
ชั(นผิวของไขมันที. บริ เวณเปลือกหุ ้มเมล็ด หรื อทําให้
ไขมันที. บริ เวณเปลือกหุ ้มเมล็ดบางลง นํ(าจึ งสามารถ
ผ่านเข้าไปได้ การทดลองนี( สอดคล้องกับการทดลอง
ของ Harvais และHadley ที.ทดลองฟอกฆ่าเชื(อเมล็ด
กล้วยไม้ Dactylorhiza purpurella ด้วยคลอรอกซ์
จากเมล็ดที. มีสีเข้มจนได้เมล็ดที. มี สีอ่อน มี ผลทําให้
อัตราการงอกของเมล็ดสู งขึ(น รวมทั(งการแช่เมล็ดใน
นํ(าเป็ นเวลานานก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ. งที.ช่วยกําจัด หรื อ
ทําลายบางส่ วนของเปลื อ กหุ ้มเมล็ด และยังช่ วยลด
ปริ มาณสารยับยั(งการงอก (ABA) ได้อีกด้วย [11, 26]
ซึ. งให้ผลเช่นเดี ยวกับการทดลองของ Van Waes ซึ. ง
พบ ว่ า ห ลั ง ทํ า การ ฟ อ กฆ่ าเ ชื( อ เ มล็ ด กล้ ว ย ไ ม้
Dactylorhiza maculate นาน 2 ชัว. โมง และทําการ
ตรวจสอบสาร abscisic acid ปรากฏว่าไม่พบ [25]
ดังนั(นจากผลการทดลองใช้สารละลายต่างชนิ ดกันทั(ง
2 ทรี ตเมนต์ เมื.อพิจารณาในด้านการงอก (อัตราการ
งอกของเมล็ด) แล้ว พบว่าให้ผลไม่แตกต่างกันทาง
สถิ ติ แต่ คุ ณ ภาพการงอกของเมล็ด (ดัช นี ก ารงอก)
ของเมล็ด ที. ฟ อกด้ว ยสารละลายคลอรอกซ์ ร่ ว มกับ
นํ(ายาซันไลท์ให้ค่าเฉลี.ยมากกว่าเล็กน้อย

2. ผลการทดลอง
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ทว.ั ไปพบว่าต้องการ
ปั จจัยในการงอกที. ประกอบด้วย ก๊าซออกซิ เจน นํ(า
และอุ ณ หภู มิ ที. เ หมาะสม นอกจากนี( ยัง มี อี ก สาเหตุ
อื.นๆ อีกเช่น การพักตัวของเมล็ด ซึ. งมีท( งั ภายในและ
ภายนอก [13, 18] เมล็ดกล้วยไม้ดินดูดนํ(าได้ยาก [1,
22] ทั(ง นี( อาจมี ส าเหตุ เ นื. อ งมาจากเปลื อ กหุ ้ ม เมล็ ด
(testa) ถู ก ปกคลุ ม ด้ ว ยชั( นของไขมั น ที. ท ํ า หน้ า ที.
ป้ องกันมิให้น( าํ สามารถซึ มผ่านเข้าไปได้ นอกจากนี(
โครงสร้ างของเปลื อกหุ ้มเมล็ดมีลกั ษณะเป็ นคลื.นที.
สามารถกักเก็บฟองอากาศไว้ และยังมี ช่องว่างของ
อากาศแทรกอยูร่ ะหว่างเปลือกหุ ้มเมล็ดกับคัพภะ ทํา
ให้เมล็ดนั(นลอยนํ(า [6, 7, 20, 28, 29] นี. ก็อาจเป็ นอีก
สาเหตุหนึ. งที.ทาํ ให้เมล็ดพักตัว ไม่งอกได้ ดังนั(นการ
แก้ไขทําโดยการแช่เมล็ดลงในสารละลายคลอรอกซ์
และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเติมสารจับใบ ก็อาจ
เป็ นการทําลายไขมันที. อยูท่ ี. บริ เวณผิวของเปลือกหุ ้ม
เมล็ด หรื ออาจทําให้เปลือกของเมล็ดบางลงได้บา้ ง ดัง
รายงานของ Fast ที.ได้รายงานไว้วา่ พบสารยับยั(งการ
งอกที. เปลือกหุ ้มเมล็ดของกล้วยไม้ [9] แต่ Van der
Kinderen พบว่าสารยับยั(งการงอกที.มีอยูภ่ ายในเมล็ด
กล้ว ยไม้น( ัน เกี. ย วข้อ งกับ การพัก ตัว ของเมล็ ด คื อ
abscisic acid (ABA) [24] จากการศึกษากล้วยไม้ดิน
ที.งอกยากชนิ ดหนึ. ง คือ Epipactis helleborine พบว่า
มีปริ มาณ abscisic acid ภายในเมล็ดมากกว่ากล้วยไม้
ดินที. งอกง่าย คือ Dactylorhiza maculaca ถึง 5 เท่า
และ Van Waes ได้รายงานว่าการเติมสาร abscisic
acid ให้กบั เมล็ดกล้วยไม้ท( งั สองชนิดนี(พบว่า สามารถ
ยับ ยั(ง การงอกของเมล็ดได้ท( ังสองชนิ ด [25] ดังนั(น
การล้างเมล็ดด้วยสารละลายเอทานอล อีเทอร์ หรื อตัว
ทําละลายไขมันอื. น ๆ การใช้สารละลายคลอรอกซ์
(NaOCl หรื อ CaOCl) รวมทั(งสารไฮโดรเจนเปอร์ 34
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ต่อการงอกของเมล็ด และนํ(าตาลทรายเมื.อผ่านการนึ. ง
ฆ่ า เชื( อ ด้ว ยหม้อ นึ. งความดัน จะส่ ง ผลให้ น( ําตาล
บางส่วนถูกไฮโดรไลท์กลายเป็ นนํ(าตาลฟรุ คโตสและ
กลูโคส [3] นอกจากนี( นํ(าตาลฟรุ คโตสและนํ(าตาลกูล
โคส ยังเป็ น isomere ซึ.งกันและกันอีกด้วย

เปรี ยบเทียบชนิดของสารละลายทีเติมลงในอาหาร
สังเคราะห์ สูตร Vacin and Went
จากการเพาะเมล็ดกล้ว ยไม้น างอั(ว สาคริ ก
บนอาหารสังเคราะห์สูตรVacin and Went ดัดแปลงที.
เติมนํ(ามะพร้าว 15 % และเลี(ยงในที. มืดเป็ นเวลานาน
4 เดื อ น แล้ว ย้า ยเมล็ด กล้ว ยไม้น างอั(ว สาคริ ก นี( ลง
เพาะเลี(ยงต่อบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW ที. มีการ
ดัดแปลงโดยเติมนํ(ามะพร้าวอ่อน นํ(าสกัดจากมันฝรั.ง
และที. เ ติ ม ธาตุ อ าหารรอง และไวตามิ น ของสู ต ร
Murashige and Skoog [12] ผลปรากฏว่าเมล็ดนางอั(ว
สาคริ กมีค่าเฉลี.ยดัชนีการงอกเฉลี.ยไม่แตกต่างกัน อาจ
เนื. อ งมาจากในช่ ว งแรกของการงอก ปริ ม าณธาตุ
อาหารหลัก และธาตุอาหารรองไม่มีผลมากนักต่อการ
พัฒนาของเมล็ดนางอั(วสาคริ กในระยะแรก และจาก
การศึ ก ษาของ Pierik และคณะได้ก ล่ า วว่า การงอก
เมล็ดกล้วยไม้จะไม่เกิ ดขึ( นถ้าไม่มีการเติ มนํ(าตาลลง
ในอาหารสังเคราะห์ [19] แต่เนื. องจากการทดลองนี(
เติ มทั(งนํ(าตาลและนํ(ามะพร้ าว ตลอดจนนํ(าสกัดจาก
มันฝรั.ง ซึ. ง Ratsek, Raghvan และ Woodroof ได้
รายงานว่าในนํ(ามะพร้ าวมี น( าํ ตาลฟรุ คโตส กลูโคส
และซู โ ครส เป็ นองค์ป ระกอบอยู่ในปริ ม าณ 5.25,
7.25 และ 9.18 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ [15, 19,
27] การทดลองนี( มีการเติมนํ(ามะพร้าวและนํ(าต้มมัน
ฝรั.งลงในอาหารสังเคราะห์ VW ดังนั(นนนํ(ามะพร้าว
และนํ(าต้มมันฝรั.งจึ งไม่ใช่ปัจจัยที. มีผลยับยั(งการงอก
ของเมล็ด กล้วยไม้น างอั(วสาคริ ก ซึ. งเหมื อนกับการ
ทดลองของ Fast ที.ทาํ การทดลองกับ Paphiopedilum
aua samen [8] และ Pierik และคณะ ที.ทาํ การทดลอง
เพาะเมล็ด Paphiopedilum ciliolare [14] แล้วพบว่า
ถ้าเพิ.มปริ มาณนํ(าตาลมากขึ(น จะส่งผลให้การงอกของ
เมล็ ด กล้ว ยไม้น( ี ลดลง แต่ ช นิ ด ของนํ(าตาลก็ มี ผ ล
เช่นเดียวกัน คือ นํ(าตาลทราย หรื อกลูโคส จะไม่มีผล

การเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ มในระยะแรก
จากการย้ายเมล็ดกล้วยไม้นางอั(วสาคริ กลง
เลี( ยงต่อ บนอาหารแข็ง สังเคราะห์ สู ตร Vacin and
Went [23] ดัดแปลง ที.เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน นํ(าสกัดมัน
ฝรั.งที.ความเข้มข้นต่าง ๆ ( 10%, 15% และ 20%) และ
ที. เ ติ ม ธาตุ อ าหารรอง และไวตามิ น ของสู ต ร
Murashige and Skoog รวม 8 สู ตร พบว่าเมล็ดเจริ ญ
เป็ นโปรโตคอร์ ม นั(น มี ค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ
โดยเฉพาะสู ต รที. เติ มนํ(า มะพร้ าว 10%ให้ผลดี ที. สุ ด
ส่ วนสู ตรอื.น ๆ นั(นให้ผลใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกัน
ทั(งนี( อาจเนื. องจากการเติมนํ(ามะพร้าวและนํ(าสกัดมัน
ฝรั.งลงในอาหารสู ตร Vacin and Went เป็ นการเพิ.ม
ปริ มาณธาตุ อ าหาร และเกลื อ แร่ ต่ า ง ๆ ที. เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต และพัฒ นาการของ
โปรโตคอร์ ม และจากการทดลองของ Nayak และ
คณะ ที. เติ มนํ(ามะพร้าว 10% ลงในสู ตรอาหาร VW
พบว่า เมล็ ด กล้ว ยไม้มี ก ารพัฒ นาเป็ นโปรโตคอร์ ม
จํานวนมาก [13]
การนําโปรโตคอร์มของนางอั(วสาคริ กที.เกิด
ขึ(นมาย้ายลงเพาะเลี(ยงบนอาหารแข็งสังเคราะห์สูตร
Vacin and Went ดัดแปลง ที.เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน นํ(า
สกัดมันฝรั. งที. ความเข้มข้นต่าง ๆ (10%, 15% และ
20%) และที.เติมธาตุอาหารรอง และไวตามินของสู ตร
Murashige and Skoog รวม 8 สู ตร ผลปรากฏว่าใน
สู ตรที. เติ มนํ(ามะพร้ าวอ่ อน 15% ให้ผลสู งที. สุด [12,
23] นั(น สอดคล้อ งกับ การทดลองของวิว ฒ
ั น์ และ
35
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พ้นเปลือกหุ ้มเมล็ด (testa) บางเมล็ดคัพภะก็ยงั คงอยู่
ในเมล็ด
หลัง จากย้า ยเมล็ ด กล้ว ยไม้น างอั(ว สาคริ ก
ลงเพาะเลี(ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร VW โดยทํา
การดัดแปลงเติ ม นํ(ามะพร้ าว นํ(าสกัดจากมันฝรั. ง ที.
ความเข้มข้นต่าง ๆ (10%, 15% และ 20%) และสู ตร
VW ที. เ ติ ม ธาตุ อ าหารรอง และไวตามิ นของสู ต ร
Murashige and Skoog (1962) รวมทั(งหมด 8 สู ตร ผล
ปรากฏว่าเมล็ดมีการพัฒนาเป็ นโปรโตคอร์ ม บนสู ตร
อาหาร VW ดัดแปลงต่าง ๆ มีความแตกต่างกันทาง
สถิ ติ (P<0.05) โดยสู ตรที. เติ มนํ(า มะพร้ าวอ่อ น 10%
ทําให้เมล็ด กล้ว ยไม้นางอั(ว สาคริ ก พัฒนาและเจริ ญ
เป็ นโปรโตคอร์ มได้สูงสุ ด รองลงมาได้แก่สูตรที.เติม
นํ(าสกัดมันฝรั.งเข้มข้น10%, 15% และ20%
เมื. อ ย้ า ยโปรโตคอร์ มอายุ 4 เดื อนลง
เพาะเลี(ยงบนอาหารสังเคราะห์ VW ที.เติมนํ(ามะพร้าว
หรื อนํ(าสกัดมันฝรั.งที.ความเข้มข้นต่าง ๆ (10%, 15%
และ 20%) และเติ ม ธาตุ อ าหารรอง (microelement)
และไวตามินของสู ตรอาหาร MS ทั(ง 8 สู ตร พบว่า
โปรโตคอร์ ม พัฒ นาและเจริ ญเป็ นต้น อ่อ นบนสู ต ร
อาหาร VW ที. เ ติ ม นํ(า มะพร้ าวอ่อ น 15% ได้จาํ นวน
สูงสุด ส่วนสูตรอาหาร VW ที.เติมนํ(าสกัดจากมันฝรั.ง
10% และ20% และที. เติมนํ(ามะพร้าวอ่อน 10% และ
20% โปรโตคอร์มเกิดเป็ นต้นอ่อนน้อยกว่า ส่ วนสู ตร
อาหาร VW ที. เติมธาตุอาหารรองและไวตามิ นของ
สูตร MS นั(นเกิดต้นอ่อนน้อยที.สุด

Flame ได้พ บว่าการเจริ ญ เติ บ โตของเมล็ด กล้ว ยไม้
รองเท้านารี เหลืองปราจี น Paphiopedilum concolor
นั(นมีการเจริ ญเติบโตดีในอาหารสูตร VW ที.มีการเติม
นํ(ามะพร้าว 15 % และมันฝรั.ง 10% ร่ วมด้วย [2, 10]
และจากการวิเคราะห์ของ Dix และ Van Staden ได้
รายงานว่าในนํ(า มะพร้ าวนั(นมี สารประกอบจํา พวก
ออกซิ น และจิ บ เบอลิ ลิ น ที. อ าจช่ ว ยในการงอกและ
เจริ ญเป็ นโปรโตคอร์ มก็ได้ [7] เช่ นเดี ยวกันกับการ
ทดลองของ Anderson ได้ร ายงานว่า เมล็ด กล้ว ยไม้
(Spiranthes magnicamporum) สามารถงอกเป็ นโปรโตคอร์ ม ได้ ถึ ง 99% บนอาหารสั ง เคราะห์ สู ต ร
Kundson ที.เติมนํ(าสกัดมันฝรั.ง 5% [4]
จากการเพาะเลี(ยงโปรโตคอร์ มของกล้วยไม้
นางอั( วสาคริ กบนอาหารสั ง เคราะห์ สู ตร VW
ดัดแปลง โดยเติ มนํ(ามะพร้ าว 15% และพบว่ามี การ
พัฒนาเจริ ญเป็ นต้นอ่อนมากที. สุดนั(นสอดคล้องกับ
การเพาะเลี(ยงกล้วยไม้สกุลหวายของ Raghavan และ
Shantz และSteward ที. เติ มนํ(ามะพร้าวลงในอาหาร
สังเคราะห์สูตร VW 10 – 15 เปอร์ เซ็นต์ และให้ผล
การเจริ ญเป็ นต้นอ่อนได้มาก [16, 21]

3. สรุ ปผลการทดลอง
จากการนํ า ฝั ก อ่ อ นของกล้ว ยไม้น างอั(ว
สาคริ กมาทําการเพาะเลี(ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร
Vacin and Went (1949) ทดสอบสารฟอกฆ่าเชื( อ
สารละลายคลอรอกซ์ และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ผลปรากฏว่าสารละลายทั(งสองชนิ ดไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ หลังจากบ่มในที.มืดนาน 4
เดื อน ตรวจสอบเมล็ดกล้วยไม้นางอั(วสาคริ กภายใต้
กล้อ งจุ ล ทรรศน์ พ บว่ า เมล็ ด กล้ว ยไม้มี ก ารเจริ ญ
เปลี.ยนแปลงหลายรู ปแบบ บางเมล็ดเกิดการพองบวม
ขึ(น คัพภะมีขนาดใหญ่ข( ึน บางเมล็ดก็พองดันออกมา
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