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บทคัดยอ 

การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระหวางการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐานและการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
พืชตนทุนต่ํา เพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสี (Dendrobium crystallinum) การทดลองประกอบดวย
ข้ันตอนการฆาเช้ือ และการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ โดยใชสูตรอาหารเลี้ยงเน้ือเยื่อ 4 สูตร แบงเปน 
5 วิธีการ โดยการทดสอบประสิทธิภาพการฆาเช้ือเปนการเปรียบเทียบระหวางการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้า 
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางน้ิว นาน 20 นาที และหมอน่ึงในครัวเรือนนาน 60 
นาที พบวากระบวนการการฆาเช้ือท้ัง 2 วิธีการ ไมพบการปนเปอน  สวนข้ันตอนการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อแบบมาตรฐานโดยปฏิบัติงานภายในตูปลอดเช้ือ และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ําในกลอง
อเนกประสงค พบวาการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในตูปลอดเช้ือไมพบการปนเปอนในทุกข้ันตอน ขณะท่ี
การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในกลองอเนกประสงคมีการปนเปอนในข้ันตอนการเพาะเมล็ดและการ
เปลี่ยนอาหารคิดเปน 35.83 และ 16.66% ตามลําดับ โดยสูตรอาหารตนทุนต่ําท่ีเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อมากท่ีสุดคือ สูตรปุย 16-16-16 ความเขมขน 1 กรัมตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลัง 5 มิลลิลิตรตอลิตร 
นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอลิตร 
และนํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร สําหรับตนทุนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานมีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 270,000 
บาท ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุนต่ํามีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 2,400 บาท ดังน้ันระบบการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ํา จึงเปนทางเลือกใหแกเกษตรกร และผูท่ีสนใจนําไปประยุกตในระดับครัวเรือน แตยังไมมี
ความเหมาะสมในการผลิตกลาไมในเชิงพาณิชย 
คําสําคัญ: กลวยไม สูตรอาหารประยุกต ปุย การฆาเช้ือ การปนเปอน 
 

Abstract 
The research was conducted to compare standard plant tissue culture and low cost 

option plant tissue culture for Dendrobium crystallinum propagation in vitro. The experiment 
comsisted sterilization method and implementation technique. The explants were cultured on 4 
media in 5 treatments. To study on the sterilization method efficicency, the contamination 
caused by using autoclave (121 ºC, 15 psi, 20 min) and steam pot for 60 min were compared. 
The result revealed that all sterilization methods were of free-contamination. The 
implementation techniques of working in laminar air flow (standard method) and plastic box 
showed that free-contamination appeared in laminar air flow method. When the seeding culture 
and subculture in plastic box showed contamination of 35.83 and 16.66%, respectively. The 
most approiate low cost medium was 1 g/l fertilizer 16-16-16 supplemented 5 ml/l energy drink, 
150 ml/l coconut water, 50 g/l potato, 100 g/l banana, 2 g/l activated charcoal, and 20 g/l 
sucrose. The cost of standard plant tissue culture was 270,000 baht, whereas low cost option 
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plant tissue culture was only 2,400 baht. This low cost option for plant tissue culture could be a 
choice for farmers and personal use, but not be an applopiate technique for commercial level. 
Keywords: orchid, modified medium, fertilizer, sterilization, contamination 
 

บทนํา 
กลวยไมเปนพืชอยูในวงศ Orchidaceae มีความหลากหลายของชนิดพันธุมากกวา 35,000 ชนิด 

(Kaewduangt and Reamkatog, 2011) ในประเทศไทยมีการสํารวจกลวยไมพบวามี 177 สกุล ประมาณ 
1,125 ชนิด (จติราพรรณ, 2536) ปจจุบันสถานการณจํานวนกลวยไมในปาลดลงเปนจํานวนมาก เน่ืองจากมีการ
นํากลวยไมปาออกมาขายเปนจํานวนมาก ดังน้ันการขยายพันธุเพ่ือการอนุรักษพันธุกลวยไมปาเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญ โดยกลวยไมสามารถขยายพันธุไดท้ังแบบไมอาศัยเพศ เชน การแยกหนอ การชําลําลูกกลวย เปน
ตน และแบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ด แตเมล็ดกลวยไมไมมีอาหารสะสมภายในเมล็ด การงอกในธรรมชาติ
ตองอาศัยเช้ือราไมคอรไรซา (สมปอง, 2539; สลิล, 2549) ในปจจุบันการเพาะเมล็ดกลวยไมจึงใชเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชในการผลิตตนกลา อยางไรก็ตามเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชมีการใชสารสังเคราะห 
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณท่ีมีราคาสูง บางรายการตองนําเขาจากตางประเทศ จึงเปนเทคโนโลยีท่ียังไม
แพรหลายตอเกษตรกรและผูท่ีมีความสนใจเทาท่ีควร (พงศยุทธ และคณะ, 2551) ดังน้ันการหาสารประกอบ 
วัสดุ อุปกรณ ท่ีมีราคาถูกและหางายตามทองตลาด เพ่ือนํามาทดแทนระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชในปจจุบัน 
จะเปนการลดตนทุนและสามารถสงเสริมใหแกเกษตรกร หรือผู ท่ีมีความสนใจแตยังขาดงบประมาณได 
(ปวีนันทร และ รักชนก, 2559) ตลอดจนยังสามารถนําความรูท่ีไดจากงานวิจัยไปสงเสริมการอนุรักษพันธุ
กลวยไม การทดลองน้ีจึงทําการศึกษาเพ่ือหาสารเคมี และสิ่งทดแทนเพ่ือลดตนทุนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
กลวยไมเอ้ืองสายสามสี (Dendrodium crystallinum) ตั้งแตระบบการเตรียมอาหารถึงการปฏิบัติงาน
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพ่ือการผลิตกลวยไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการฆาเช้ืออาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา 
3. เพ่ือเปรียบเทียบสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา 
4. เพ่ือเปรียบเทียบราคาระหวางการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การทดลองเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ําเพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสีเปนการทดลองเพ่ือ
เปรียบเทียบระหวางระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐาน และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชท่ีใชวัสดุ 
อุปกรณ และสารเคมีท่ีหางายตามทองตลาด มีการดําเนินงานวิจัยดังตอไปน้ี 
1. การฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณ และอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 
 ทําการฆาเช้ือวัสดุ อุปกรณ และอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพ่ือทําการเปรียบเทียบ 2 ระบบ ไดแก 
การฆาเช้ือโดยใชหมอแรงดันไอนํ้า (ยี่หอ Hirayama model HVE-50) ท่ี 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 
ปอนดตอตารางน้ิว นาน 20 นาที (ชุดควบคุม) และการฆาเช้ือโดยใชหมอน่ึงในครัวเรือน (ยี่หอจระเขขนาด 44 
น้ิว) นาน 60 นาที (ตารางท่ี 1) 
2. การเตรียมอาหาร และการฆาเชื้ออาหาร 
 ทําการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบระหวางอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐาน กับอาหารเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชท่ีใชปุยสูตรตางๆ ท่ีหาไดตามทองตลาด เมื่อเตรียมอาหารเสร็จจึงนํามาฆาเช้ือโดยวิธีตางๆ ดังตอไปน้ี 

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชแบบมาตรฐาน 
1) อาหารสูตร Vacin and Went (Vacin and Went, 1949) (VW) ดัดแปลงโดยเพ่ิม นํ้ามะพราว 

150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 
กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใชหมอแรงดันไอนํ้า (ชุดควบคุม) 
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อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชตนทุนตํ่า 
1) อาหารสูตร VW ดัดแปลงโดยเพ่ิม นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร 

กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใช
หมอน่ึงในครัวเรือน 

2)  ปุยไขมุกตราเรือไวก้ิงสูตร 16-16-16 1 กรัมตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลังตรากระทิงแดง  
5 มิลลิลิตรตอลิตร นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผง
ถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใชหมอน่ึงในครัวเรือน 

3)  ปุยเกล็ดตราทวินเฟอรตี้สูตร 30-20-10 1 กรัมตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลังตรากระทิงแดง  
5 มิลลิลิตรตอลิตร นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผง
ถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใชหมอน่ึงในครัวเรือน 

4)  ปุยนํ้าตราอัลฟาโอเมกา 5 มิลลิลิตรตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลงัตรากระทิงแดง 5 มิลลิลิตรตอ
ลิตร นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอ
ลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใชหมอน่ึงในครัวเรือน 
 ทุกสูตรอาหารปรบัคาความเปนกรดดางดวยโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 1 นอรมอล หรือไฮโดรคลอริก
เขมขน 1 นอรมอล ใหไดคาประมาณ 5.5-5.7 บรรจุอาหารท่ีทําการละลายวุนแลวในขวดแกวชนิดใส (ตารางท่ี 1) 
3. การปฏิบัติงานดานเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 

ทําการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชภายในตูปลอดเช้ือ (ยี่หอ 
ESCO SCV-4A1) (ชุดควบคุม) และการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชภายในกลองอเนกประสงค  
(ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 รูปแบบการทดลองเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ําเพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสี 
การทดลอง การฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณ 

และอาหารเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืช 

การเตรียมอาหาร การปฏิบตั ิ
เพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อ 

สูตรอาหาร การประยุกตสูตรอาหาร 

วิธีการที่ 1 
(ชุด

ควบคุม) 

ฆาเชื้อโดยใชหมอแรงดันไอ
น้ํา ที่ 121 องศาเซลเซียส 
ความดัน 15 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว นาน 20 นาที 

 
 

VW 

น้ํามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝร่ัง 50 
กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 
2 กรัมตอลิตร น้ําตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัม

ตอลิตร 

 
ทําภายใน 
ตูปลอดเชื้อ 

วิธีการที่ 2  
 
 
 

ฆาเชื้อโดยใชหมอนึ่งใน
ครัวเรือนนาน 60 นาที 

 

 
 
 
 

ทําภายในกลอง
อเนกประสงค 

วิธีการที่ 3 ปุยไขมุกตราเรือ
ไวกิ้งสูตร 16-16-
16 1 กรัมตอลิตร 

เคร่ืองด่ืมชูกําลังตรากระทิงแดง 5 มิลลิลิตรตอ
ลิตร น้ํามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝร่ัง 
50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผง
ถาน 2 กรัมตอลิตร น้ําตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 

กรัมตอลิตร 
วิธีการที่ 4 ปุยเกล็ดตราทวิน

เฟอรต้ีสูตร 30-
20-10 1 กรัมตอ

ลิตร 
วิธีการที่ 5 ปุยน้ําตราอัลฟาโอ

เมกา 
5 มิลลิลิตรตอลิตร 

 
4. การฆาเชื้อฝกกลวยไม และการเพาะเลี้ยงเมล็ดกลวยไม  

การทดลองครั้งน้ีใชเมล็ดกลวยไมเอ้ืองสายสามสี (Dendrodium crystallinum) เปนช้ินสวนเริ่มตน 
ทําการฆาเช้ือโดยนําฝกกลวยไมมาตัดแตงแลวทําความสะอาดดวยนํ้าสบูลางออกจนหมดฟองประมาณ 3 ครั้ง 
ฆาเช้ือฝกดวยการจุมแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต แลวเผาไฟ 3 ครั้ง ทําการผาฝกกลวยไมตามความยาวของฝก
แลวนําเมล็ดออกมาใสในนํ้าท่ีผานการฆาเช้ือแลวปริมาตร 100 มิลลิลิตร ทําการดูดสารละลายเมล็ดกลวยไม
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ทําการตรวจนับจํานวนเมล็ดกลวยไมภายใตกลองจุลทรรศน เพ่ือหาคาเฉลี่ยจํานวนเริ่มตน
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ของเมล็ดกลวยไม ทําการเพาะเลี้ยงเมล็ดกลวยไมโดยทําใหเกิดสภาพแขวนลอยของเมล็ดกลวยไม จากน้ันดูด
ของเหลวสารละลายปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปลอยสารละลายบนอาหารตามการทดลองท่ีไดวางแผนไว 
5. สภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

เลี้ยงภายในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงดวยหลอด 
cool white นาน 16 ช่ัวโมงตอวัน 
6. การบันทึกผลการทดลอง 
 อัตราการปนเปอน 

- การปนเปอนของอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ บันทึกหลังจากอาหารไดรับการฆาเช้ือแลวเก็บไวนาน 30 วัน 
ตรวจสอบปริมาณการปนเปอน นําจํานวนท่ีนับไดมาคํานวณอัตราการปนเปอน บันทึกหนวยเปนเปอรเซ็นต 

- การปนเปอนจากข้ันตอนการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (การเปลี่ยนอาหาร) บันทึกหลังจาก
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ นาน 30 วัน ตรวจสอบปริมาณการปนเปอน นําจํานวนท่ีนับไดมาคํานวณอัตราการ
ปนเปอน บันทึกหนวยเปนเปอรเซ็นต 
 อัตราการงอกของเมล็ดกลวยไม 
 ทําการบันทึกผลการทดลองหลังจากทําการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเปนเวลา 30 วัน โดยการตรวจสอบ
อัตราการงอกของเมล็ดภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ นําจํานวนท่ีนับไดมาคํานวณอัตราการงอก บันทึก
หนวยเปนเปอรเซ็นต 

การเจริญเติบโตของตนกลวยไม 
ทําการบันทึกความสูงของกลวยไมจากบริเวณสวนโคนตนถึงบริเวณปลายยอด จํานวนใบของกลวยไม 

โดยนับจํานวนใบตอหน่ึงลําลูกกลวย จํานวนลําลูกกลวย และจํานวนรากท่ีเจริญเติบโตข้ึนมา 
7. การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะหขอมูล 

วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) มี 5 วิธีการ วิธีการละ 3 ซ้ํา ซ้ํา
ละ 10 ขวด วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิธี analysis of variance (ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ 
Duncan’s new multiple test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 
ผลการวิจัย 

1. การฆาเชื้ออาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนตํ่า 
การเปรียบเทียบระหวางการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้า อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดัน 15 ปอนด

ตอตารางน้ิว นาน 20 นาที และหมอน่ึงในครัวเรือนนาน 60 นาที นําอาหารท้ัง 5 วิธีการ วิธีการละ 30 ขวด มา
วางพักไวภายในหองปฏิบัติการ พบวาเมื่อผานไป 30 วัน อาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อท่ีผานการฆาเช้ือท้ัง 2 วิธีการ
ไมมีการปนเปอน (ตารางท่ี 2) ดังน้ันการฆาเช้ือโดยใชไอนํ้ารอนตอเน่ืองเปนเวลานาน 60 นาที สามารถทําการฆาเช้ือได 
เชนเดียวกับการฆาเช้ือดวยไอนํ้ารอนภายใตสภาวะแรงดัน 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการปนเปอนของอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อท่ีผานการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้า และหมอน่ึง

ในครัวเรือน หลังผานไป 30 วัน 
 

การทดลอง 
สูตรอาหาร การฆาเชื้อ การปนเปอนของอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

จํานวน (ขวด) % การปนเปอน 
วิธีการที่ 1 (ชุดควบคุม) VW หมอแรงดันไอน้ํา 0 0 

วิธีการที่ 2 VW หมอนึ่งในครัวเรือน 0 0 
วิธีการที่ 3 ปุยสูตร 16-16-16 (ตราเรือไวกิ้ง) หมอนึ่งในครัวเรือน 0 0 
วิธีการที่ 4 ปุยสูตร 30-20-10 (ตราทวินเฟอรต้ี) หมอนึ่งในครัวเรือน 0 0 
วิธีการที่ 5 ปุยน้ํา (ตราอัลฟาโอเมกา) หมอนึ่งในครัวเรือน 0 0 

จํานวนขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเริ่มตนเทากับ 30 ขวดตอวิธีการ 
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เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชตนทุนตํ่าเพื่อการขยายพันธุเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum) 

2. การปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนตํ่า 
การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐาน โดยปฏิบัติงาน

ภายในตูปลอดเช้ือ และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ํา โดยปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงค พบวา ใน
ข้ันตอนการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเมล็ดกลวยไมภายในตูปลอดเช้ือ และภายในกลองอเนกประสงค ทุกวิธีการมี
จํานวนขวดเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อจํานวน 30 ขวด เมื่อผานไป 30 วัน พบการปนเปอน 0, 11, 9, 11 และ 12 ขวด 
ตามลําดับ คิดเปน 0, 36.66, 30.00, 36.66 และ 40.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในข้ันตอนการเพาะเมล็ดทุกวิธีการท่ี
ปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงคมีจํานวน 120 ขวด พบการปนเปอน 43 ขวด คิดเปน 35.83 เปอรเซ็นต 

ข้ันตอนการเปลี่ยนอาหารเมื่อตนกลากลวยไมอายุ 60 วัน การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงภายในตูปลอดเช้ือ 
และภายในกลองอเนกประสงค ทุกวิธีการมีจํานวนขวดเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อจํานวน 30 ขวดเมื่อผานไป 30 วัน พบ
การปนเปอน 0, 7, 5, 5 และ 3 ขวด ตามลําดับ คิดเปน 0, 23.33, 16.66, 16.66 และ 10.00 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ในข้ันตอนการเปลี่ยนอาหารทุกวิธีการท่ีปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงคมีจํานวน 120 ขวด พบ
การปนเปอน 20 ขวด คิดเปน 16.66 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 3) 

การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในตูปลอดเช้ือไมมีการปนเปอนในทุกข้ันตอน สวนการปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในกลองอเนกประสงคในทุกข้ันตอนมีการปนเปอน สงผลใหเสียตนกลากลวยไมไปในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นการปฏิบัติงานภายในตูปลอดเชื้อสามารถควบคุมอัตราการปนเปอนไดดีกวาการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในกลองอเนกประสงค 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการปนเปอนจากการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อระหวางภายในตูปลอดเช้ือ และกลอง

อเนกประสงคในข้ันตอนตางๆ หลังผานไป 30 วัน 

การทดลอง 
(จํานวนขวดเริ่มตน) (ขวด) 

ปฏิบตัิการ 
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

การปนเปอนจากการปฏิบัติการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ 
ขั้นตอนการเพาะเมล็ด  ขั้นตอนการเปลี่ยนอาหาร 

จํานวน (ขวด) %การปนเปอน จํานวน (ขวด) %การปนเปอน 
วิธีการที่ 1 (ชุดควบคุม) (30) ตูปลอดเชื้อ 0 0.00 0 0.00 

วิธีการที่ 2(30) กลองอเนกประสงค 11 36.66 7 23.33 
วิธีการที่ 3(30) กลองอเนกประสงค 9 30.00 5 16.66 
วิธีการที่ 4(30) กลองอเนกประสงค 11 36.66 5 16.66 
วิธีการที่ 5(30) กลองอเนกประสงค 12 40.00 3 10.00 

ผลวิธีการที่ 2 –5 (120) กลองอเนกประสงค 43 35.83 20 16.66 

 
3. สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนตํ่าตอการพัฒนาของกลวยไม 

การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานและแบบลดตนทุน เพ่ือเพาะ
เมล็ดกลวยไมเอ้ืองสายสามสีพบวา เมื่อเมล็ดกลวยไมอายุ 30 วัน ทุกวิธีการสามารถชักนําใหเมล็ดกลวยไมเกิด
การงอกได โดยไมแตกตางกันทางสถิติ วิธีการท่ี 1 ถึงวิธีการท่ี 5 มีอัตราการงอก 45.45, 52.80, 50.51, 50.18 
และ 48.90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อตนกลามีอายุ 30-90 วัน ตนกลากลวยไมทุกวิธีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ตนออนมีการเติบโตในระยะแรกเปนโปรโตคอรม ท่ีบริเวณสวนฐานโปรโตคอรมมีไรซอยดจํานวนมากท่ีพัฒนาข้ึน
เพ่ือการยึดเกาะผิวหนาของอาหารและการหาอาหารในชวงอายุ 30 วัน จากน้ันเมื่อโปรโตคอรมอายุมากข้ึน มี
การสรางอวัยวะตางๆ ข้ึนมา ไดแกลําลูกกลวย ใบ และรากเพ่ือพัฒนาเปนตนกลาในชวงอายุ 60-90 วัน อยางไร
ก็ตามเมื่อตนกลาอายุ 120 วัน พบวาอาหารสูตร VW (วิธีการท่ี 1 และ 2) และ อาหารจากปุยตราไวก้ิงสูตร 16-
16-16 (วิธีการท่ี 3) มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนกลากลวยไมวิธีการท่ี 1 สงผลใหตนกลากลวยไม
มีการพัฒนาดานความสงู จํานวนใบ และจํานวนราก มากท่ีสุดคือ 0.77 เซนตเิมตร, 3.68 ใบตอลําลูกกลวย และ 
10.24 ราก ตามลําดับ ผลของจํานวนลําลูกกลวยในทุกวิธีการพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ ขณะท่ีตนกลาท่ี
เลี้ยงบนอาหารท่ีทําจากปุยเกล็ด (วิธีการท่ี 4) และปุยนํ้า (วิธีการท่ี 5) ตนกลากลวยไมแสดงอาการชะงักการ
เจริญเติบโตในชวงอายุ 90 วัน และแสดงอาการตายในอายุ 120 วัน (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 1) 
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยการพัฒนาของตนกลากลวยไมเอ้ืองสายสามสีในชวงอายุตางๆ 

การทดลอง 

คาเฉลี่ยการพัฒนา (±SE)1/ 

อัตราการงอก 
(เปอรเซ็นต) 

30 วัน 

ความสูง 
(เซนติเมตร) 

จํานวนใบ 
(ใบตอลําลูกกลวย) 

จํานวนลําลูกกลวย 
(ลําลูกกลวย) 

จํานวนราก 
(ราก) 

120 วัน 
วิธีการที่ 1 45.45±1.29 0.77±0.02a 3.68±0.10a 5.06±0.39 10.24±0.14a 
วิธีการที ่2 52.80±2.07 0.59±0.00c 3.22±0.03b 5.50±0.43   7.48±0.28b 
วิธีการที ่3 50.51±6.88 0.71±0.00b 2.93±0.06c 4.83±0.16   5.59±0.10c 
วิธีการที ่4 50.18±1.17     
วิธีการที ่5 48.90±0.33     

F-test ns ** ** ns ** 
1/
คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวต้ังแสดงถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 

เปอรเซ็นต โดยวิธี Duncan’s new multiple test, ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ   ** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 
การทดลอง 

การพัฒนาของตนกลวยไม 
30 วัน 120 วัน 

 
 
วิธีการที่ 1 

   
 
 

วิธีการที่ 2 

   
 
 

วิธีการที่ 3 

   
 
 

วิธีการที่ 4 

   
 
 

วิธีการที่ 5 

   
ภาพท่ี 1 การพัฒนาของตนกลวยไมเอ้ืองสายสามสีในชวงอายุตางๆ 
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เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชตนทุนตํ่าเพื่อการขยายพันธุเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum) 

4. ตนทุนการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือแบบมาตรฐานและแบบตนทุนตํ่า 
การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบราคาระหวางระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐาน และการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อพืชแบบทุนต่ําท่ีใชวัสดุ อุปกรณ และสารเคมีท่ีหางายตามทองตลาดพบวา ตนทุนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
แบบมาตรฐานมีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 270,000 บาท ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุนต่ํามีตนทุนการ
จัดซื้อวัสดุ 2,400 บาท เมื่อพิจารณาตนทุนอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐาน และแบบทุนต่ําพบวา 
อาหารสูตร VW ประยุกตโดยใสวัสดุธรรมชาตใินอาหาร ปริมาณ 1 ลิตร มีตนทุนในการทํา 91.01 บาท ในขณะ
ท่ีอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุนต่ําเปนอาหารท่ีใชสารปุยเคมีมาทดแทนธาตุอาหารหลัก รวมกับการใช
เครื่องดื่มชูกําลังมาเปนแหลงวิตามินใหแกพืช และการใสวัสดุธรรมชาติปริมาณ 1 ลิตร วิธีการท่ี 3, วิธีการท่ี 4 
และวิธีการท่ี 5 มีราคา 31.05, 32.01 และ 31.46 บาท ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) ดังน้ันตนทุนในการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อแบบทุนต่ําสามารถทําใหผูปฏิบัติงานประหยัดตนทุนได 
 
ตารางท่ี 5 ตนทุนสารเคมีและวัสดุท่ีใชการทดลองเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ําเพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสี 

 
รายการ ราคา (บาท) 

วิธีการ 
มาตรฐาน

1 
ตนทุนต่ํา 

ราคาตอชุด ราคาตอลิตร 2 3 4 5 
VW (50 L) 3,000 60 60 60 - - - 
ปุยสูตร 16-16-16 ตราเรือไวกิ้ง (3 kg) 120 0.04 - - 0.04 - - 
ปุยสูตร 30-20-10 ตราทวินเฟอรต้ี (100 g) 100 1 - - - 1 - 
ปุยน้ําตราอัลฟาโอเมกา (1 L) 90 0.45 - - - - 0.45 
เคร่ืองด่ืมชูกําลังตรากระทิงแดง (150 ml) 10 0.006 - - 0.006 0.006 0.006 
มะพราว (~300 ml) 25 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
มันฝร่ัง (1 kg) 28 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
กลวยหอม (1 หวี~20 ผล)(1 ผลหนัก ~40 g) 30 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 
ผงถาน (1 kg) 700 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
น้ําตาล (1 kg) 22 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
วุน (500 g) 720 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 
หมอแรงดันไอน้ํา (HirayamaHVE-50) 210,000 - 210,000 - - - - 
หมอนึ่งในครัวเรือน (จระเข 44 นิ้ว) 1,800 - - 1,800 1,800 1,800 1,800 
ตูปลอดเชื้อ (ESCO SCV-4A1) 60,000 - 60,000 - - - - 
กลองอเนกประสงค (55x70x48) 600 - - 600 600 600 600 
รวมตนทุนอาหารเพาะเล้ียง (ตอลิตร)   91.01 91.01 31.05 32.01 31.46 
รวมตนทุนดานวัสดุ   270,000 2,400 2,400 2,400 2,400 
รวมตนทุน   270,091 2,491 2,431 2,432 2,431 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเพ่ือทําการเปรียบเทียบระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา
ดวยการใชวัสดุ อุปกรณท่ีหาไดตามทองตลาด โดยใชหมอน่ึงในครัวเรือนมาทดแทนหมอแรงดันไอนํ้า ใชกลอง
อเนกประสงคมาทดแทนตูปลอดเช้ือ และสารเคมีทดแทนอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อในปจจุบัน โดยใชปุยเคมีเปน
แหลงธาตุอาหารแกพืช รวมกับการใชเครื่องดื่มชูกําลังเปนแหลงวิตามินแกพืช พบวาเมื่อเมล็ดอายุ 30 วัน เมล็ด
ในทุกการทดลองพัฒนาเปนโปรโตคอรม โดยไมแตกตางกันทางสถิติ มีอัตราการงอกท่ี 45.45-52.80 เปอรเซ็นต 
เมล็ดกลวยไมตองการธาตุอาหารพืชเพียงเล็กนอยก็สามารถพัฒนาใหเกิดการงอกได (Dressler, 1993)ตลอดจน
การฆาเช้ือดวยหมอน่ึงในครัวเรือนสงผลใหธาตุอาหารพืชไมเสียสภาพ ทําใหพืชสามารถใชประโยชนไดมาก 
เน่ืองจากการฆาเช้ือดวยหมอน่ึงในครัวเรือนเปนการทําลายเช้ือโดยใชไอนํ้ารอน เปนระยะเวลานานและตอเน่ือง 
ในขณะท่ีการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้าเปนการฆาเช้ือโดยใชไอนํ้ารอนท่ีสภาวะความรอนมากกวาจุดเดือดภายใต
สภาพแรงดันสูง สงผลใหธาตุอาหารบางสวนเสื่อมสภาพไป สอดคลองกับงานวิจัยของ จักรกริช และคณะ (2554) ท่ีได
ทดลองใชหมอน่ึงในครัวเรือนมาทําการฆาเช้ืออาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเอ้ืองพราว พบวาตนเอ้ืองพราวมีการเจริญเติบโตดี
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วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 72 - 80  วสันต แสงอินทร และคณะ 

ท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้า เมื่อโปรโตคอรมมีอายุมากข้ึนในทุกวิธีการทดลอง 
ตนกลามีการสรางอวัยวะตางๆ ไดแก ลําลูกกลวย ใบ และราก ในชวงอายุ 60-90 วัน อยางไรก็ตามเมื่อตนกลา
อายุ 120 วัน ตนกลากลวยไมท่ีเลี้ยงบนอาหารสูตร VW ชุดควบคุม, อาหารสูตร VW แบบลดตนทุน และอาหาร
จากปุยไขมุกสูตร 16-16-16 แบบลดตนทุน มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีตนกลากลวยไม
ท่ีเลี้ยงอยูบนอาหารจากปุยเกล็ดสูตร 30-20-10 และปุยนํ้า แสดงอาการชะงักการเจริญเติบโตและตายคิดเปน 100 
เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาสูตรอาหารดังกลาวไมเหมาะตอการเจริญเติบโตของกลวยไมเอ้ืองสายสามสี ดังน้ันสูตร
อาหารท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตตนกลากลวยไมคือสูตรอาหาร VW และอาหารจากปุยไขมุกสูตร 16-16-16 
เพราะฉะน้ันปุยสูตรเสมอสามารถนํามาทดแทนอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อสูตร VW ได สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Kaewduangt and Reamkatog (2011) พบวาการใชปุยสูตรเสมอมาทําเปนอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกลวยไม 
สามารถชักนําใหเมล็ดกลวยไมงอกและพัฒนาเปนตนกลาได 

การฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณ และอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปรียบเทียบระหวางการฆาเชื้อดวย
หมอแรงดันไอนํ้า และการฆาเช้ือดวยหมอน่ึงในครัวเรือน พบวาเมื่อระยะเวลา 30 วัน วัสดุ อุปกรณ และอาหาร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชในทุกการทดลองไมมีการปนเปอน ดังน้ันการใชหมอน่ึงในครัวเรือนสามารถเปนอุปกรณ
ทดแทนหมอแรงดันไอนํ้าเพ่ือใชฆาเช้ือไดสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรกริช และคณะ (2554) พบวาอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ผานการฆาเชื้อดวยหมอนึ่งในครัวเรือนสามารถทําใหอาหารอยูในสภาพปลอดเชื้อได 
ดังน้ันหมอน่ึงในครัวเรือนสามารถนํามาทดแทนการฆาเช้ืออาหารโดยการใชหมอแรงดันไอนํ้าได 

การปฏิบัติงานดานการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชภายในตูปลอดเช้ือ และภายในกลองอเนกประสงควิธีการท่ี 2
ถึงวิธีการท่ี 5 เมื่อผานไป 30 วัน ในข้ันตอนการเพาะเมลด็ พบการปนเปอนคิดเปน 0, 36.66, 30.00, 36.66 และ 
40.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในข้ันตอนเปลี่ยนอาหาร พบการปนเปอน 0, 23.33, 16.66, 16.66 และ 10.00
เปอรเซ็นต ตามลําดับในข้ันตอนการเพาะเมล็ดทุกวิธีการท่ีปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงคพบการปนเปอน
คิดเปน 35.83 เปอรเซ็นต สวนในข้ันตอนการเปลี่ยนอาหารทุกวิธีการท่ีปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงคพบ
การปนเปอนคิดเปน 16.66 เปอรเซ็นต ดังนั้นการปฏิบัติเพาะเลี ้ยงเนื้อเยื ่อภายในตูปลอดเชื้อสามารถ
ปองกันการปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในกลองอเนกประสงค มี
การปนเปอนสงผลใหสูญเสียตนกลากลวยไม ดังน้ันหากตองการใหข้ันตอนการยายเน้ือเยื่อในแตละครั้งมีการ
ปนเปอนนอยลง ควรทําการประยุกตวัสดุหรืออุปกรณท่ีใชทดแทนตูปลอดเช้ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การ
ติดตั้งแหลงกําเนิดแสงยูวีเพ่ือใชในการฆาเช้ือกอนปฏิบัติงาน หรืออุปกรณในการชวยสรางลมสะอาด เชน เครื่อง
กรองอากาศ เปนตน อยางไรก็ตามงานวิจัยของ ปวีนันทร และ รักชนก (2559) ไดใหขอเสนอแนะเรื่องของ
บริเวณปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อวา หากผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจในหลักการ และคิดดัดแปลงสภาพพ้ืนท่ีให
มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชได ก็จะสามารถประสบความสําเร็จไดโดยไมตองมีตูปลอดเช้ือ 

เมื่อพิจารณาเรื่องของราคาอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ําพบวา สูตรอาหาร
VW ท่ีดัดแปลงโดยใสสารธรรมชาติมีราคาตอลิตรท่ี 91.01 บาท สวนอาหารท่ีใชปุยเคมีมีราคาตอลิตรท่ี 30-32 บาท
สวนตนทุนดานวัสดุพบวา การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานตองใชทุนในการจัดหาวัสดุราคา 270,000 บาท 
ในขณะท่ีการหาวัสดุมาทดแทนงานดานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไมวาจะเปนหมอนึ่งในครัวเรือนที่นํามาทดแทน
หมอแรงดันไอนํ้า หรือการใชกลองอเนกประสงคมาทดแทนตูปลอดเช้ือ ใชทุนในการจัดหาวัสดุราคา 2,400 บาท 
 สามารถนําความรูท่ีไดไปใหความรูแกผูท่ีมีความสนใจแตยังขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือเปนอีกหน่ึง
ทางเลือกแกเกษตรกรหรือผูท่ีมีความสนใจท่ีจะนําไปประยุกตใช อยางไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุน
ต่ํายังไมมีความเหมาะสมในการผลิตตนกลาในเชิงพาณิชย เน่ืองจากมีการปนเปอนในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

สรุปผลการวิจยั 
 การเปรียบเทียบระหวางการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐานและการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุน
ต่ําเพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสี จากการทดลอง พบวาการฆาเช้ือดวยหมอน่ึงในครัวเรือนนาน 60 นาที 
สามารถนํามาทดแทนการฆาเช้ือดวยหมอน่ึงแรงดันได สวนอาหารเพาะเลี้ยงจากปุยไขมุกสูตร 16-16-16 1 กรัม
ตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลัง 5 มิลลิลิตรตอลิตร นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร 
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เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชตนทุนตํ่าเพื่อการขยายพันธุเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum) 

กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร สามารถนํามา
ประยุกตใชเพ่ือทดแทนอาหารสูตร VW ในการผลิตกลาตนกลวยไมได แตในการปฏิบัติงานภายในกลอง
อเนกประสงคมีการปนเปอนในข้ันตอนการเพาะเมล็ดและการเปลี่ยนอาหารคิดเปน 35.83% และ 16.66% 
ตามลําดับ ตนทุนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานมีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 270,000 บาท ในขณะท่ีการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุนต่ํามีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 2,400 บาท ตนทุนดานอาหารเพาะเลี้ยงแบบมาตรฐานอยูท่ี 
91 บาท ขณะท่ีตนทุนดานอาหารเพาะเลี้ยงแบบทุนต่ําอยูท่ี 32 บาท ดังน้ันการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ํา 
จึงเปนทางเลือกใหแกเกษตรกร และผูท่ีสนใจนําไปประยุกตในระดับครัวเรือนได ยังไมมีความเหมาะสมในการ
ผลิตกลาไมในเชิงพาณิชย 
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