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Abstract
Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl was found at Mahidol University, Kanchanaburi campus,
however, it has decreased in number. Micropropagation is an excellent method to conserve and increase the
number of this species. A completely randomized design (CRD) was used in this experiment to find the
appropriate medium for shoot induction of this orchid. There were 5 treatments with 10 replication and data
were recorded every 14 day until 42 days. Results showed that Murashige and Skoog (MS) was a suitable
medium for shoot induction. Maximum number of leaves generated was 6 and average height of shoots was
2.51 cm. MS medium also induce the highest numbers of shoots. In addition, results showed that ½ MS was
the appropriate medium for root induction and resulted in the highest root number of 13 and the highest root
length of 1.20 cm.
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บทคัดย่ อ
เอื ้องช้ างน้ าว เดิมเคยพบในพื ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แต่ปัจจุบนั มีจานวนลดลง จึงเลือกใช้
วิธีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อเพื่อเพิ่มจานวนต้ นกล้ วยไม้ สายพันธุ์นี ้ให้ มากขึ ้นโดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบรู ณ์ (CRD)
ทังหมด
้
5 ทรี ตเมนต์ ทรี ตเมนต์ละ 10 ซ ้า บันทึกผลการทดลองทุกๆ 14 วัน รวมเป็ นเวลา 42 วัน และ จากการศึกษาพบว่า
สูตรอาหาร MS มีการเจริ ญเติบโตของยอดดีที่สดุ โดยมีจานวนใบของต้ นอ่อนมากสุด( 6 ใบ) ขนาดความสูงเฉลี่ยของต้ นสูง
ที่สดุ (2.51 เซนติเมตร) อีกทังยั
้ งทาให้ ช้างน้ าวแตกหน่อได้ มากที่สดุ นอกจากนีย้ งั ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนา
ให้ เกิดราก พบว่าสูตรอาหาร ½ MS มีการเจริ ญเติบโตของรากดีที่สดุ โดยมีจานวนรากเฉลี่ยเท่ากับ 13 ราก และความยาว
รากมากที่สดุ เฉลีย่ เท่ากับ 1.20 เซนติเมตร
คาสาคัญ: การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยือ่ อาหารสูตร MS อาหารสูตร VW การชักนายอด
คานา
กล้ วยไม้ เป็ นไม้ ดอกที่เป็ นทีช่ ื่นชอบของคนทัว่ โลก มีทงพั
ั ้ นธุ์ที่เกิดขึ ้นในสภาพธรรมชาติ และลูกผสมที่เกิดจากการ
ปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์ (Lauzer และคณะ, 1994) เอื ้องช้ างน้ าวหรื อเอื ้องคาตาควายเป็ นกล้ วยไม้ อิงอาศัย (epiphytic
orchid) มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl สีดอกสวยงามทังกลี
้ บเลี ้ยงและ กลีบดอกสีครี ม
ขอบกลีบสีชมพู กลีบปากมีแต้ มสีแดง แกมเลือดหมูที่โคนด้ านในทังสองข้
้
าง ดอกบานเต็มที่ กว้ าง 7 เซนติเมตร พบในแถบ
อินเดีย เนปาล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย ตามป่ าผลัดใบ หรื อป่ าดิบแล้ ง ที่ระดับ ความสูง 200-1,500 เมตร
(Avila-Daz และคณะ, 2009; Kananont, 2009) จากความสวยงามทีก่ ล่าวมาจึงมีผ้ นู ากล้ วยไม้ ชนิดนี ้จากป่ ามาปลูก
เลี ้ยงเป็ นจานวนมาก เดิมในพื ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการกระจายของเอื ้องช้ างน้ าวอยูท่ วั่ ไป แต่มกั
มีชาวบ้ านลักลอบเข้ ามาเก็บของป่ าและกล้ วยไม้ ป่าชนิดต่างๆ ทาให้ ปริ มาณกล้ วยไม้ เอื ้อช้ างน้ าวภายในวิทยาเขตลดลง
อย่างรวดเร็ วและใกล้ สญ
ู หายจากพื ้นที่ จึงมีการนาเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อมาใช้ ในการเพิ่มปริ มาณและช่วยในการ
อนุรักษ์ พนั ธุ์พืชเหล่านี ้ ในการเพิ่มปริ มาณกล้ วยไม้ จาเป็ นต้ องศึกษาหาสูตรอาหารที่เหมาะสม โดยมีผ้ ศู กึ ษาในกล้ วยไม้
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ชนิดต่างๆ Li และ Li (2009) รายงานว่าเมื่อเพาะเมล็ดกล้ วยไม้ R. gigantea พันธุ์กลายดอกสีขาว บนอาหาร ½ MS ทีเ่ ติม
6-BA 0.05 มก /ล. ร่วมกับ NAA 0.2 มก. /ล. เป็ นเวลา 70 วัน จะเกิดการพัฒนาเป็ นโปรโตคอร์ ม และเมื่อนาโปรโตคอร์ มที
ได้ มาชักนายอดบนอาหาร ½ MS ที่เติมกล้ วยบด 100 ก. /ล. พบว่ายอดสามารถเจริ ญเติบโตได้ ดี และสามารถชักนาให้ เกิด
รากได้ Bhadra และคณะ (2003) ได้ ชกั นาให้ Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr. เกิดยอดบนอาหาร MS ที่เติม BAP
2 มก./ล. และกระตุ้นให้ เกิดตายอดสูงสุด แต่ในเอื ้องช้ างน้ าวยังไม่มีผ้ ศู กึ ษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักนาให้ เกิดยอด
และรากของเอื ้องช้ างน้ าวในสภาพปลอดเชื ้อ ดังนันผลที
้
่ได้ จากการวิจยั นี ้คาดหวังว่าสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการ
ขยายพันธุ์
อุปกรณ์ และวิธีการ

ทาการเตรี ยมโปรโตคอร์ มเอือ้ งช้ างน้ าวโดยฝั กกล้ วยไม้ อายุ 6 เดือน นามาล้ างทาความสะอาดทาการตัด
แต่งฝั กกล้ วยไม้ จากนัน้ นาไปผ่านไฟให้ ลุกท่วมทัง้ ฝั กเพื่ อทาการฆ่าเชื อ้ สองรอบ ใช้ มีดผ่าตัดขูดเมล็ดของเอื ้อง
ช้ างน้ าวออก เลี ้ยงบนอาหารแข็งสูตร Murashige และ Skoog (1962) (MS) เมื่อโปรโตคอร์ มกล้ วยไม้ อายุ 5 เดือน
คัดเลือกต้ นที่สมบูรณ์ นาไปเลี ้ยงในอาหารแข็ง 5 สูตร คือ MS MS ร่ วมกับ 6-benzyladenine (BA) 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร Vacin และ Went 1949 (VW) และ VW ร่ วมกับ BA 1 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ วางแผนการทดลอง
การสุม่ แบบสมบรู ณ์ Completely Randomized Design (CRD) ทังหมด
้
5 ทรี ตเมนต์ ทรี ตเมนต์ละ 10 ซ ้า บันทึก
ผลการทดลองทุกๆ 14 วัน รวมทังสิ
้ ้น 42 วัน จากนันน
้ ายอดที่ได้ ไปชักนาให้ เกิดราก โดยคัดเลือกต้ นที่สมบูรณ์ เลี ้ยง
บนอาหารทัง้ 6 สูตร ได้ แก่ MS ½ MS MS ร่ วมกับ 1-naphthylacetic acid (NAA) 1 มิลลิกรัมต่อลิตร VW ½ VW
และ VW ร่ วมกับ 1-naphthylacetic acid (NAA) 1 มิลลิกรัมต่อลิตร วางแผนการทดลองการสุ่มแบบสมบรู ณ์
Completely Randomized Design (CRD) ทังหมด
้
6 ทรี ตเมนต์ ทรี ตเมนต์ละ 10 ซ ้า บันทึกผลการทดลองทุกๆ 7
วัน รวมทังสิ
้ ้น 21 วัน อาหารทุกสูตรเติมน ้าตาล 30 กรัมต่อลิตร วุ้น 7 กรัมต่อลิตร ปรับความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ใน
อาหารสูตร MS และ VW เท่ากับ 5.7 และ 5.1 ตามลาดับ นาไปเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อโดยให้ ความเข้ มแสง 2500-3000
ลักซ์ เปิ ดไฟนาน 16 ชัว่ โมงต่อวัน อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส และความชื ้นสัมพันธ์ 80 – 85 เปอร์ เซ็นต์
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
เมื่อนาโปรโตคอร์ มกล้ วยไม้ อายุ 5 เดือน ที่ได้ จากการเพาะเมล็ดเอื ้องช้ างน้ าวมาทาการทดลอง พบว่าสูตรอาหาร
MS สามารถชักนาให้ เกิดยอดเฉลีย่ ได้ ดีที่สดุ เท่ากับ 4.1 ยอดและมีขนาดต้ นสูงที่สดุ 3.37 เซนติเมตร ซึง่ แตกต่างจากสูตร
อาหารอื่นๆอย่างมีนยั สาคัญ อาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 ppm สามารถเพิ่มการเจริ ญของขนาดความกว้ างทรงพุม่ ได้ มาก
ที่สดุ เท่ากับ 2.94 เซนติเมตร ซึง่ แตกต่างจากสูตรอาหารอื่นๆอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่สตู รอาหาร VW ที่เติม BA 3
ppm สามารถเพิ่มจานวนใบเฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากับ 6.7 ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากสูตรอาหารอื่นๆ (Table 1)
(Figure 1) และเมื่อนาต้ นกล้ วยไม้ มาชักนาให้ เกิดราก พบว่าอาหารสูตร ½ MS สามารถชักนาให้ เกิดรากได้ ดีที่สดุ ซึง่ มี
ขนาดความยาวราก เท่ากับ 1.20 เซนติเมตร ซึง่ แตกต่างจากสูตรอาหารอื่นๆอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้พบว่าอาหารสูตร
½ MS สามารถเพิ่มจานวนรากเฉลี่ยได้ มากที่สดุ เท่ากับ 13 รากแต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากสูตรอาหารอื่นๆ (Table
2) (Figure 2)
จากผลจากทดลองเมื่อชักนาให้ เอื ้องช้ างน้ าวเกิดยอดและราก พบว่าเมื่อเลี ้ยงเอื ้องช้ างน้ าวบนอาหารสูตร MS ที่
ไม่มีการเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต มีการแตกหน่อได้ ดีกว่าอาหารเพาะเลี ้ยงที่เติม BA เพียงอย่างเดียว คาดว่าเป็ นผล
มาจากพืชที่เลี ้ยงบนอาหารที่ไม่มกี ารเติมสารควบคุมเจริ ญเติบโต มีปริ มาณ auxin และ cytokinin ที่เกิดจากพืชสร้ างเองใน
สัดส่วนที่เหมาะสมมากกว่า อาหารที่มีการเติมสารในกลุม่ cytokinin เพียงอย่างเดียว ซึง่ สารทังสองกลุ
้
ม่ นี ้มีผลส่งเสริ มซึง่
กันและกันในเรื่ องการแบ่งเซลล์ และการพัฒนาของเนื ้อเยื่อ ดังนันควรมี
้
การศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของการใช้ สารควบคุมการ
เจริ ญเติบโตในกลุม่ auxin ร่วมกับ cytokinin ในการชักนาและการพัฒนาของกล้ วยไม้ เอื ้องช้ างน้ าว
สรุ ปผล
จากการศึกษาพบว่าอาหารสูตร MS มีความเหมะสมมากที่สดุ ในการชักนาให้ เกิดยอดในเอื ้องช้ างน้ าวทังในด้
้ าน
จานวนและความสูงยอด และก่อนนาออกปลูกควรนายอดที่ได้ ไปชักนาให้ เกิดรากอาหารสูตร ½ MS จะสามารถชักนาทาให้
เกิดจานวนรากมากที่สดุ และมีความยาวของรากมากที่สดุ
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Table 1 D. pulchellum shoot induction at 42 days under light condition
media
No. of shoot
No. of leaf
a
MS
4.1 ±1.45
4.9±1.10
b
MS+BA 3 mg/L
2.5 ±1.08
5.7±1.42
c
VW
1.5 ±0.53
5.5±2.07
b
VW+BA 1 mg/L
2.7 ±1.16
6.2±0.92
bc
VW+BA 3 mg/L
2.2 ±0.79
6.7±1.89
F-test
*
ns
C.V.(%)
25.48
38.69

Height (cm.)
3.37a±1.06
2.40b±0.49
2.26b±0.39
2.27b±0.22
2.29b±0.40
*
23.43

Canopy (cm.)
2.93a±0.77
2.94a±0.40
2.21b±0.27
2.52ab±0.47
2.69a±0.41
*
17.57

ns and * indicatenon-significant and significantly different at P<0.05., respectively.

Table 2 D. pulchellum root induction at 21 days under light condition
Type of
No. of
media
root
MS
7.8±2.78
½ MS
13.0±4.37
MS+NAA 1 mg/L
11.1±4.09
VW
9.1±3.41
½ VW
11.3±5.27
VW+NAA 1 mg/L
10.0±5.89
F-test
ns
C.V.(%)
41.43
ns and * indicatenon-significant and significantly different at P<0.05., respectively.

Root length
(cm.)
0.85d±0.09
1.20a±0.15
0.90cd±0.18
1.04bc±0.07
0.98bcd±0.19
1.10ab±0.25
*
15.02
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Figure 1 D. pulchellum at 42 days after culture on various media A) MS B) MS+BA 3 mg/L C) VW D) VW+BA 1
mg/L E) VW+BA 3 mg/L

Figure 2 Root induction of D. pulchellum on various media A) MS B) ½ MS C) MS+NAA 1 mg/L D) VW E) ½
VW F) VW+NAA 1 mg/L

