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การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ กะเรกะร่อนอย่างง่ายและต้นทุนตํ่า
Simplified and Low-Cost Plant Tissue Culture of Cymbidium aloifolium (L.) Sw.
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บทคัดย่อ

การเพาะเลีย้ งต้นอ่อนของกล้วยไม้กะเรกะร่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชอย่างง่ายบนอาหาร
วุน้ สูตร VW และอาหารวุน้ สูตรกิตติศกั ดิ์ (2562) หรือสูตร KC ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้แก่ 0KC, 1/5KC, 2/5KC,
3/5KC, 4/5KC และ KC นําไปเพาะเลี ย้ งในห้องควบคุมอุณ หภูมิ 25±2°C เปรี ย บเที ย บกับการเพาะเลีย้ งใน
อุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย 29.9°C รวม 14 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 15 ซํา้ ให้แสงเป็ นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็ น
เวลา 3 เดือน พบว่าต้นอ่อนกะเรกะร่อนที่เพาะเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตร VW ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±2°C ต้น
อ่ อ นมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตไม่ แ ตกต่ า งจากการเพาะเลี ้ย งบนอาหารสู ต ร 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ที่
อุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย 29.9ºC ดังนัน้ การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกะเรกะร่อนโดยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชอย่างง่าย
ด้วยสูตรอาหาร KC สามารถใช้แทนอาหารสูตร VW ได้

ABSTRACT
Culture of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. plantlets using simple tissue culture techniques on
VW medium and Kittisak or KC medium various concentrations of 0KC, 1 / 5KC, 2 / 5KC, 3. / 5KC, 4 /
5KC, and KC. They were cultured in the temperature control chamber at 25±2°C comparison with room
temperature at 29.9°C with 16 h./d photoperiod for 3 months. It was found that the plantlet cultured on
VW medium in temperature control chamber 25±2°C showed no different growth and development
among treatments of 2/5KC 3/5KC 4/5KC and KC at room temperature. Therefore, the culture of this
plant using simple plant tissue culture technique with KC medium can be used to replace VW medium.
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คํานํา

กะเรกะร่อน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) มีช่ือท้องถิ่นอื่นว่า เอือ้ งปากเป็ ด(เชียงใหม่) เอือ้ งด้าม
ข้าว(ลําปาง) กล้วยหางไหล(ชุมพร) กาเรการ่อน(ภาคกลาง) เป็ นต้น พบเขตการกระจายพันธุใ์ นเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ จัดเป็ นกล้วยไม้อิงอาศัย ลําต้นมีขนาดสัน้ เกาะรวมกันเป็ นกระจุกแน่น รากมีลักษณะเป็ นเส้นแข็งชี ้
สามารถพบได้ตามป่ าผลัดใบ ป่ าไม่ผลัดใบ และป่ าเต็งรัง ตามที่โล่งแจ้งมีแสงแดดจัด ประเทศไทยพบที่จงั หวัด
เชียงใหม่ เลย เพชรบูรณ์ นครราชสีมา และจันทบุรี กล้วยไม้ชนิดนีอ้ อกดอกเป็ นช่อสายห้อยลง โดยออกที่โคนต้น
มีช่อดอกประมาณ 1-2 ช่อ ช่อดอกมีความยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ในช่อดอกมีดอกจํานวนมาก ดอกของ
กล้ว ยไม้ช นิ ด นี ้บ านทน และดอกในช่ อ ทยอยบานเป็ น เวลานานจึ ง เป็ น ที่ นิ ย มปลูก กัน เป็ น ไม้ป ระดับ อย่ าง
แพร่หลาย เป็ นเหตุให้มีการลักลอบนํากล้วยไม้ชนิดนีอ้ อกจากป่ าเป็ นจํานวนมาก และเสี่ยงต่อการที่จะสูญหาย
จากธรรมชาติในอนาคต ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์เพื่ อลดปั ญหาดัง กล่าว โดยการขยายพัน ธุ์
กล้วยไม้สามารถทําได้โดยวิธีการแยกหน่อซึ่งขยายพันธุไ์ ด้นอ้ ย และใช้เวลานาน อีกวิธีคือการเพาะเลีย้ งเมล็ดใน
สภาพปลอดเชือ้ เนื่องจากเมล็ดกล้วยไม้เอมบริโอไม่มีอาหารสะสมห่อหุม้ จึงงอกได้ยากในสภาพธรรมชาติ แต่เมื่อ
นํามาเพาะเลีย้ งบนอาหารสังเคราะห์จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี และรวดเร็วกว่า เช่น จตุพร และรัชยา (2560)
ได้รายงานการเพาะเลีย้ งเมล็ดกะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ โดยนําเมล็ดกล้วยไม้จากฝั กที่มีอายุ 6 เดือน มา
เพาะเลีย้ งบนอาหารสังเคราะห์ สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติมนํา้ ตาลซูโครส 3% และอาหาร
สูตร New Dogashima (ND) (Tokuhara and Mii, 1993) ที่เติมนํา้ ตาลซูโครส 1% เป็ นเวลา 30 วัน พบว่า อาหาร
สูตร ND ที่เติมนํา้ ตาลซูโครส 1% มีเปอร์เซนต์การงอกสูงที่สดุ คือ 100% และเมล็ดที่งอกสามารถเจริญเป็ นโปรโต
คอร์มได้ภายใน 20-25 วัน
นอกจากนี ้ อาทิ ต ยา และวราภรณ์ (2560) ศึก ษาการเพาะเมล็ด กะเรกะร่ อนปากเป็ ด Cymbidium
findlaysonianum Lindl.) ในอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติมนํา้ มะพร้าว 150 มล./ล. ร่วมกับกล้วยหอมบด 100
ก/ล เป็ นเวลา 3 เดือน จากนัน้ ย้ายต้นลงบนอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติมเครื่องดื่มบํารุ งกําลังเรดดีบูทTM ฉลาก
สีมว่ งร่วมกับมะเขือเทศบดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 60 วัน พบว่าอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติม
เรดดี บูท สีมว่ ง 10 มล./ล. ร่วมกับมะเขือเทศ 150 ก./ล. ส่งเสริมการเจริญเติบโตได้ดีทงั้ ความยาวยอด จํานวนใบ
จํานวนราก นํา้ หนักสด และความยาวราก
อย่างไรก็ตามการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชนัน้ จําเป็ นต้องใช้งบประมาณสูง เนื่องจากต้องใช้สารเคมีหลาย
อย่างในการเตรียมอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช และเครื่องมือราคาแพง เช่น เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน่ง หม้อนึ่ง
ความดันไอ ตูป้ ลอดเชื อ้ สําหรับตัดเนื อ้ เยื่ อพื ช เครื่องกลั่นนํา้ และห้องควบคุมอุณหภูมิ เป็ นต้น ดังนั้นหากมี
การศึกษาการใช้เทคนิ คการเพาะเลีย้ งเนื อ้ เยื่ อพื ชอย่างง่ายที่ จะช่วยลดขั้นตอน และต้นทุนในการเพาะเลีย้ ง
เนื ้อ เยื่ อ กล้ว ยไม้โ ดยการใช้อ าหารเพาะเลี ้ย งเนื ้อ เยื่ อ พื ช สํา เร็ จ รู ป สู ต ร KC ของศู น ย์ค วามเป็ น เลิ ศ ด้า น
เทคโนโลยี ชี วภาพพื ช มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ (กิ ต ติ ศัก ดิ์, 2562) ซึ่ง มี ร าคาถูก ช่ วยลดขั้น ตอน และ
เครื่องมือต่างๆ ในการเตรียมอาหาร รวมทัง้ การฆ่าเชือ้ จุลินทรียใ์ นอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชโดยการเติมไฮเตอร์
TM
ในอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชแทนการใช้หม้อนึ่งความดันไอได้ (กิตติศกั ดิ,์ 2556)
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งานวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลของการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยื่อพืชอย่างง่ายความเข้มข้นต่างๆ และเพื่อเปรียบเทียบผลของการเพาะเลีย้ งในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25°C
กับการเพาะเลีย้ งในอุณหภูมิหอ้ งต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ รวมถึงการใช้
เทคนิ คอย่างง่ายโดยไม่ใช้ หม้อนึ่งความดันไอ ตูป้ ลอดเชื อ้ สําหรับตัดเนื อ้ เยื่อพื ช และเครื่องกลั่นนํา้ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการลดต้นทุนสําหรับการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกะเรกะร่อน เพื่อเป็ นแนวทางในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมของ
กะเรกะร่อนต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่างพืช
ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง คือฝั กกล้วยไม้กะเรกะร่อนซึง่ เลือกเก็บฝั กที่มีเปลือกสีเหลือง อายุ 5 เดือน
เปลือกหุม้ ฝั กยังไม่มีรอยเปิ ด จากนัน้ นําเมล็ดไปเพาะเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตรอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชสําเร็จรู ป
สูตร KC ของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยี ชีวภาพพื ช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ Stock A B และ C
ความเข้มข้นอย่างละ 5 มล./ล. เติมนํา้ ตาลทราย 20 ก./ล. ปรับปริมาตรด้วยนํา้ ประปา ปรับ pH เป็ น 4.9 ด้วย
KOH ความเข้มข้น 1 โมลาร์ หรือ HCl ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เติมผงวุน้ ตรานางเงื อก 7 ก./ล. นําไปต้มจนวุน้
ละลาย และฆ่าเชือ้ จุลินทรียใ์ นอาหารโดยเติมไฮเตอร์TM 0.5 มล./ล. ลงในอาหารหลังอุณหภูมิของอาหารดลงถึง
60ºC (กิ ต ติ ศัก ดิ์, 2556) ทําการเพาะเลี ย้ ง ณ ห้อ งปฏิ บัติ ก ารเพาะเลี ย้ งเนื อ้ เยื่ อพื ช คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ในอุณหภูมิหอ้ ง ในสภาวะให้แสงเป็ นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้ม
แสง 2,000 ลักซ์ โดยใช้หลอด NagusTM LED day light T8 18W เป็ นเวลา 3 เดือน
การเตรียมอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
ชุดควบคุมเชิงบวกใช้อาหารวุน้ สูตร Vacin and Went (VW, 1949) ที่เติมนํา้ ตาล 20 ก./ล. (5 ช้อนชา)
ปรับ pH เป็ น 4.9 เติม ผงวุน้ ตรานางเงือก 7 ก./ล. (2 ช้อนชา) สําหรับการเตรียมอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชสูตร
ทดลอง คือ อาหารสูตร 0KC, 1/5KC, 2/5KC, 3/5KC, 4/5KC และ KC เติมนํา้ ตาล 20 ก./ล.ปรับปริมาตรด้วย
นํา้ ประปาเป็ น 1 ลิตร ปรับค่า pH เป็ น 4.9 ด้วย KOH หรือ HCl ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เติมผงวุน้ ตรานางเงือก
7 ก./ล. อาหารทุกสูตรนําไปต้มจนวุน้ ละลาย รอให้อุณหภูมิของอาหารลดลงถึง 60°C จึงเติมนํา้ ยาฟอกผ้าขาว
ไฮเตอร์TM 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร (กิ ตติศักดิ์, 2556) เพื่ อฆ่าเชื อ้ จุลินทรียใ์ นอาหาร เทใส่แก้วพลาสติกขนาด
3 ออนซ์ K-RESIN สําหรับบรรจุอาหาร ซึ่งเป็ นแก้วใหม่ ไม่ตอ้ งทําความสะอาดก่อน ปิ ดฝา รอจนวุน้ แข็งตัวแล้ว
จึงนําไปใช้ในการทดลอง
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การศึ ก ษาผลของอาหารวุ้ น สู ต ร KC ความเข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ และอุ ณ หภู มิ ใ นการเพาะเลี้ย งต่ อ การ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้กะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้
เตรียมตูเ้ นื อ้ เยื่ อซึ่งในการทดลองนี ใ้ ช้ตูก้ ระจกขนาด 50.8×25.4×30.48 ซม โดยพ่นด้วยแอลกอฮอล์
70% และเช็ดจนทั่วก่อนใช้งาน ถาดสแตนเลสสําหรับรองตัดให้พ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70% ให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา
และอุปกรณ์สาํ หรับตัดเนือ้ เยื่อ ได้แก่ มีดผ่าตัด และคีมคีบ ต้องแช่ในแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังการใช้งาน
เสมอเพื่อฆ่าเชือ้ จุลินทรียข์ ณะปฏิบตั ิงาน จากนัน้ คัดเลือกต้นอ่อนของกล้วยไม้กะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ ที่มี
ความสูงประมาณ 0.5 ซม มาย้ายเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตร VW และอาหารวุน้ สูตร 0KC, 1/5KC, 2/5KC, 3/5KC,
4/5KC และ KC รวม 7 สูตร นําไปเพาะเลีย้ งในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±2°C เปรียบเทียบกับการเพาะเลีย้ งใน
ห้อ งที่ เ ปิ ด หน้าต่างและมี ก ารถ่ ายเทอากาศตลอดเวลา โดยมี อุณ หภูมิ เ ฉลี่ ย ในระหว่างการทดลองคื อ เดือน
สิ ง หาคม ถึ ง กั น ยายน พ.ศ. 2561 เท่ า กั บ 29.9°C วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (completely
randomization desige) มี 15 ซํา้ ให้แ สงเป็ น เวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มแสง 2,000 ลัก ซ์ โดยใช้หลอด
NagusTM LED day light T8 18W เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 3 เดือน บันทึกอัตราการปนเปื ้อน จํานวนยอด ความสูง
ของยอด จํานวนใบ และจํานวนราก
การวิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple
range test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารวุน้ สูตร VW และ KC ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่อุณหภูมิหอ้ ง
เฉลี่ย 29.9ºC เปรียบเทียบกับการเพาะเลีย้ งที่อณ
ุ หภูมิ 25ºC รวม 14 ชุดการทดลอง เป็ นเวลา 3 เดือน ไม่พบการ
ปนเปื ้อนของชิน้ ส่วนพืช และอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ ผลการทดลองแสดงว่าวิธีการฆ่าเชือ้ จุลินทรียใ์ นอาหาร
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชด้วยไฮเตอร์TM และการตัดย้ายเนือ้ เยื่อในตูก้ ระจกนัน้ สามารถทําให้ปลอดเชื อ้ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการเจริญเติบโตของต้นอ่อนพบว่าจํานวนยอดเฉลี่ยของต้นอ่อนที่เพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร
VW อุณ หภูมิ 25ºC และที่ อุณ หภูมิ ห ้องเฉลี่ ย 29.9ºC คื อ 1.37 และ 1.66 ยอดต่อชิ น้ เนื อ้ เยื่ อ ตามลําดับ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กับอาหารสูตร KC ทุกความเข้มข้น (Table 1) เช่นเดียวกับรายงานของ
Trunjaruen and Taratima (2018) ซึง่ เพาะเลีย้ งโปรโตคอร์มของกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร ND เป็ นเวลา 2 เดือน
พบว่าต้นอ่อนกะเรกะร่อนมีจาํ นวนยอดเฉลี่ยใกล้เคียงกับการศึกษาครัง้ นี ้ คือ 1.02 ยอดต่อชิน้ เนือ้ เยื่อ ผลการ
ทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็น ว่าอาหารสูตร VW และ KC รวมทั้งการเพาะเลี ย้ งในอุณหภูมิห ้องและอุณ หภูมิ
ควบคุมมีประสิทธิภาพในการชักนํายอดได้เท่ากัน สําหรับความสูงของยอดเฉลี่ยพบว่ายอดของต้นอ่อนที่เลีย้ งบน
อาหารสูต ร VW 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ที่ เ ลี ย้ งในอุณ หภู มิ ห ้อ งเฉลี่ ย 29.9ºC และการเพาะเลี ย้ งที่
อุณ หภูมิ 25ºC ไม่มี ค วามแตกต่ า งอย่ างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ คื อ 2.65 ถึง 3.68 เซนติ เ มตร ดัง Table 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับการเพาะเลีย้ งโปรโตคอร์มของกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร ND เป็ นเวลา 2 เดือน ซึ่งทําให้ได้ตน้ อ่อน
ที่มีความยาวยอด 1.89 เซนติเมตร (Trunjaruen and Taratima, 2018)
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ในขณะที่การเกิดรากของต้นอ่อนทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ 1.60 ถึง 2.85 ราก
ต่อชิน้ เนือ้ เยื่อ (Table 1) เช่นเดียวกับการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร 1/2 MS ที่เติม BA 0.5
มก./ล.ร่วมกับ NAA 0.5 มก./ล.สามารถชักนําให้เกิดรากจํานวน 2.6 ราก (Madhury et al., 2019) แตกต่างจาก
รายงานของ จตุพร และรัชยา (2560) ซึ่งการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร New Dogashima
(ND) ที่เติมนํา้ ตาลซูโครส 1% เป็ นเวลา 90 วัน พบว่า อาหารสูตร ND สามารถชักนําได้กะเรกะร่อนเกิดรากได้
จํานวน 1.33 รากต่อชิน้ เนือ้ เยื่อ และเมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกพบว่าสีของใบนัน้ จะเขียวเข้มขึน้ ตาม
ความเข้มข้นของสูตรอาหาร KC ดัง Figure 1 ทัง้ นีเ้ นื่องจากปริมาณของธาตุไนโตรเจน และธาตุเหล็ก ที่เพิ่มขึน้
ตามความเข้มข้นของสูตรอาหารดังกล่าว
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนบนอาหารสูตรเดียวกันระหว่างอุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย
29.9ºC และที่ อุณหภูมิ 25ºC การเจริญเติบโตของกะเรกะร่อนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายงานว่าการเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยื่อพืชหลายชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิสงู ในช่วงกลางวันได้ถึง 30ºC โดยไม่ทาํ ให้การเจริญเติบโตของพืช
ลดลง Ahloowalia and Savangikar (2002)นอกจากนีผ้ ลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
พืชอย่างง่ายสูตร KC มีประสิทธิภาพเท่ากับอาหารสูตร VW สําหรับการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อน นอกจากนี ้
เทคนิ คดังกล่าวยังใช้สารเคมีท่ี หาซือ้ ได้ง่าย มีราคาถูกแทนการใช้สารเคมีตามสูตร VW และไม่จาํ เป็ นต้องใช้
เครื่องมือราคาแพง เช่น เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน่ง เครื่องกลั่นนํา้ หม้อนึ่งความดันไอ ตูป้ ลอดเชือ้ สําหรับตัด
เนือ้ เยื่อ และเครื่องปรับอากาศ จึงทําให้งบประมาณในการลงทุนลดลงเหลือเพียง 5,000 บาท ซึง่ น้อยกว่าเทคนิค
มาตรฐานถึง 100 เท่า และยังลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากหม้อนึ่งความดันไอ และเครื่องปรับอากาศได้อย่างมาก
เหมาะในการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนําไปใช้ หรือนําไปประยุกต์ใช้กบั พืชชนิดอื่นได้
Table 1 Growth of Cymbidium aloifolium plantlet after cultured on VW and KC media at 25ºC and
29.9ºC for 3 months.
Medium
VW
0KC
1/5KC
2/5KC
3/5KC
4/5KC
KC
VW
0KC
1/5KC
2/5KC
3/5KC
4/5KC
KC
F-test

Temperature
(ºC)
25
25
25
25
25
25
25
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9

** Significant at P<0.05

Shoot number
(shoot/explant)
1.37±0.74a
1.20±0.44a
1.20±0.44a
1.00±0.00a
1.00±0.00a
1.42±0.78a
1.00±0.00a
1.66±0.00a
1.20±1.09a
1.33±0.57a
1.00±0.00a
1.25±0.35a
1.33±0.70a
1.00±0.00a
ns

ns Not significant
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Shoot height
(cm)
2.73±1.13abc
2.02±0.31de
1.60±0.74e
3.25±1.89 abc
2.65±0.85bcd
3.07±0.66abc
2.83±0.28abc
3.26±0.86abc
1.88±0.13de
2.46±0.61de
3.53±0.40ab
3.33±0.44abc
3.68±0.48a
3.17±0.44abc
*

Root number
(root/explant)
2.25±1.03a
1.80±0.44a
1.60±0.54a
2.25±0.50a
2.20±0.63a
2.85±1.06a
2.00±0.00a
2.50±1.22a
2.00±0.00a
2.66±1.52a
2.33±0.51a
2.37±0.74a
2.33±0.70a
2.25±0.70a
ns
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Medium

Temperature
25ºC

29.9ºC

VW

0KC

1/5KC

2/5KC

3/5KC

4/5KC

KC

1 cm

Figure 1 Plantlet of Cymbidium aloifolium after cultured on VW and KC media at 25ºC and 29.9ºC
for 3 months.
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สรุ ป

การเพาะเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตร 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ที่อุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย 29.9ºC สามารถ
ชักนําให้ตน้ อ่อนกะเรกะร่อนมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากการเพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร VW ในห้องควบคุม
อุณหภูมิ 25±2°C
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