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Abstract
This research aimed to know the effect of yeast extract combination with fish extract 

organic fertilizer on growth of  Dendrobium aphyllum  in-vitro culture for plantlets 
production of medicinal orchid under organic system and save cost. The various 
concentrations of yeast extract (0, 1, 1.5, 2, 2.5 or 3 g/l) were added in each treatment 
which contain 2 ml/l of  fish extract organic fertilizer and they were compared with VW 
media (control). All treatments were  supplemented with 150 ml/l coconut water, 100 
g/l banana pulp, 20 g/l sugar and 1 g/l activated charcoal. The result showed that the 
stem number of D. Aphyllum was highest when their shoots were cultured in media 
which contain with 3 g/l yeast extract, while their stem growth and number of root were 
not significantly different in each treatment. The longest root length was obtained when 
they were cultured in VW media for 30-60 days and data was significantly different with 
other treatments. Therefore, this present study cloud be concluded that we can use the 
media which contained 2 ml/l fish extract organic fertilizer and add with 3 g/l yeast extract 
instant of VW media for D. aphyllum in-vitro culture and this media should be applied 
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with 150 ml/l coconut water, 100 g/l banana pulp, 20 g/l sugar and 1 g/l activated charcoal 
to enhance the growth of plant.
Keywords:  Dendrobium orchid, Yeast extract, Organic fertilizer, In-vitro culture 

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารสกัดยีสตรวมกับสารสกัดจากปลาตอการเจริญของ

เอื้องสายเชียงใหมในสภาพปลอดเช้ือ เพื่อการผลิตตนกลากลวยไมเชิงสมุนไพรในระบบอินทรียและ
ประหยัดตนทนุ โดยจากการทดลองไดนาํหนอเอ้ืองสายเชียงใหมเล้ียงในอาหารสูตรปุยอนิทรียนํา้หมกัปลา
ความเขมขน 2.0 ml/l รวมกับสารสกัดจากยีสต 0, 1, 1.5, 2, 2.5 หรือ 3 g/l เทียบกับสูตรอาหาร VW 
(ชุดควบคุม) เพื่อประเมินผลการเจริญของตนในสภาพปลอดเชื้อ โดยทุกสูตรเติมนํ้ามะพราว 150 ml/l 
กลวยหอม 100 g/l นํ้าตาล 20 g/l และ ผงถาน 1 g/l ผลท่ีไดพบวา เอื้องสายเชียงใหมมีแนวโนม
ของการเกิดหนอเพ่ิมข้ึนและสูงสุดในอาหารที่เติมสารสกัดยีสต 3 g/l ในขณะท่ีการเจริญของหนอและ
จํานวนรากไมแตกตางกันทางสถิติในทุกสูตรอาหาร มีแตเพียงการเจริญดานความยาวรากในอาหาร VW 
ที่มีความยาวสูงสุดและมีความแตกตางกันทางสถิติกับอาหารสูตรอ่ืนๆ หลังเล้ียงหนอเอ้ืองสายเชียงใหม
เปนเวลา 30-60 วัน จากการทดลองสรุปไดวา สามารถนําปุยอินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 2.0 ml/l 
รวมกับสารสกัดยีสต 3 g/l มาใชแทนอาหารสูตร VW สําหรับเล้ียงกลวยไมเอื้องสายเชียงใหมไดในสภาพ
ปลอดเชื้อ และควรประยุกตสูตรอาหารโดยการเติมนํ้ามะพราว 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l นํ้าตาล 
20 g/l และ ผงถาน 1 g/l เพื่อเพิ่มสารอาหารอื่นๆ สําหรับชวยสงเสริมการเจริญของตน 
คําสําคัญ:  กลวยไมสกุลหวาย สารสกัดยีสต ปุยอินทรีย การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

คํานํา
กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium spp.) ได

ถูกนํามาใชเปนยาสมุนไพรในการรักษาโรคตางๆ 
เชน โรคกระเพาะอกัเสบเรือ้รงั โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลอืด บรรเทาอาการไข และการเสือ่มสภาพ
ของผวิ ซึง่ในจนีไดนาํกลวยไมสกลุหวายมาใชเปนยา
นานนับพันปมาแลว นอกจากน้ียังมีการนํามาใช
ทางยาในประเทศอื่นๆ ไดแก อินเดีย ไตหวัน 
อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ศรีลังกา เวียดนาม ไทย 
พมา ญี่ปุน และสิงคโปร เปนตน โดยตัวอยางสาร
ทีพ่บและมผีลทางยา ไดแก สาร polysaccharides 

มีสรรพคุณสรางภูมิคุมกัน มีฤทธิ์ปกปองตับ สาร 
alkaloids มีสรรพคุณยับยั้งสารอนุมูลอิสระ ตาน
มะเร็ง กระตุนระบบเซลลประสาท สาร phenolic 
compound มสีรรพคณุยบัยัง้สารอนมุลูอสิระ และ 
สาร Aromatic compound ใหกลิ่นเพื่ออารมณ
ผอนคลาย ตวัอยางกลวยไมทีน่าํมาใชทางสมุนไพร 
เชน เอื้องคํา (Dendrobium chrysotoxum) 
โนบิเล (D. nobile) เอือ้งสายเชียงใหม (D. aphyllum) 
เอื้องมอนไข (D. densiflorum) เปนตน กลวยไม
เอื้องสายเชียงใหม (D. aphyllum) เปนพืชที่
นาสนใจตัวหนึง่ เนือ่งจากมีสารท่ีมสีรรพคุณทางยาสูง
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และเปนไมทีด่อกดกสวยงามนยิมนาํมาใชทางพชืสวน 
ในปจจุบันมีการนําสวนของดอกและลําลูกกลวย
ของเอ้ืองสายเชียงใหม (D. aphyllum) มาตากแหง
เปนยาสมุนไพรในรูปของชาและสารสกัดในเชิง
การคา โดยจีนนิยมนํามาใชเพื่อชวยเพิ่มภูมิคุมกัน
ใหแกรางกาย (TianZi team, 2016; Yang et al., 
2015; Ng et al., 2012; Zhang et al., 2008)

ในการผลิตพืชเพื่อการนําไปใชเปนเครื่องด่ืม 
หรือเปนยาสมุนไพร ควรตองมีระบบการผลิตที่
ปลอดภัย อยางเชน การผลิตภายใตระบบเกษตร
อนิทรยี ซึง่การผลติสนิคาเกษตรในรปูแบบอนิทรยี 
ตนกลาที่นํามาปลูกเลี้ยงเพื่อใหไดผลผลิตควรตอง
มาจากการจัดการผลิตแบบอินทรียดวย ดังนั้น
ในการวจิยัครัง้น้ีจงึไดทาํการศกึษาการนาํสารอนิทรยี
ตางๆ มาทดลองใชในการเลีย้งกลวยไมเพือ่คาดหวงั
วาจะเปนแนวทางสําหรับการผลิตตนกลาโดยการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือในระบบอินทรีย และเพ่ือตองการ
ลดตนทนุสาํหรับคาอาหารในการเล้ียงกลวยไมโดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดวย

จากการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารของ
ปุยอนิทรยีนํา้หมกัปลา โดยสาํนักนเิทศและถายทอด
เทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ (2550) พบวา มปีรมิาณ 
N (0.98%), P (1.12%), K (1.03%), Ca (1.66%), 
Mg (0.24%), S (0.20%), Fe (160 mg/l), Mn (50 
mg/l), Cu (30 mg/l), Zn (12 mg/l), ออกซิน 
(4.01 mg/l), จิบเบอรเรลลิน (33.07 mg/l) และ 
ไซโตไคนนิ (3.05 mg/l) ซึง่สารดงักลาวลวนมคีวาม
สาํคญัตอการเจรญิของพชื โดยทัว่ไปการใหสารอาหาร
ปุยอินทรียนํ้าหมักปลาแกพืชจะใหโดยการฉีดพน
ทางใบ โดยอตัราสวนทีแ่นะนาํ คอื 20 ml/นํา้ 20 l 
หรือ 1 ml/l และถารดลงดินจะใหในอัตราสวนที่
แนะนาํ คอื 40 ml/นํา้ 20 l หรอื 2 ml/l ซึง่จะเปน
ความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับการเจริญของพืช

สารสกัดยีสตมีสวนประกอบของสารตางๆ 
ไดแก Nitrogen (8-12%), Protein (50-75%), 
Amino nitrogen (3-5%), Carbohydrate 
(4-13%) และ วติามิน เชน thiamine (วติามิน B1), 
inositol และ nicotinic acid (อรุณ, 2553) 
สารสกัดยีสตถูกนํามาใชสงเสริมการเจริญของพืช
ในอาหารที่มีไนโตรเจนและวิตามินตํ่า เพื่อสงเสริม
การเจริญของเนื้อเยื่อพืช (Molnár et al., 2011) 
เชน มีรายงานการเติมสารสกัดยีสต (0.2% w/v) 
ในอาหารเลี้ยงกลวยไม Dimorphorchis rossii 
ในระยะโปรโตคอรมชวยสงเสริมใหมกีารเพ่ิมปริมาณ
ของโปรโตคอรมที่ดี (Jualang et al., 2015)

อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ  มสมบู รณ  

(Completely Randomized Design; CRD) โดย
ทําการทดลองเลี้ยงหนอเอื้องสายเชียงใหมลงบน
อาหารที่เติมปุยอินทรียนํ้าหมักปลา (Fish extract 
organic fertilizer; FE) ความเขมขน 2.0 ml/l 
รวมกับสารสกัดจากยีสต (Yeast extract; YE) 0, 
1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 g/l ตามลําดับ เทียบกับ
สูตรอาหาร VW (Vacin & Went, 1949) ซึ่งเปน
สตูรอาหารทีใ่ชสาํหรบัเลีย้งกลวยไมทัว่ไปในสภาพ
ปลอดเชื้อ ในการเตรียมอาหารทุกสูตรของการ
ทดลองน้ีไดประยุกตเพิ่มโดยการเติมนํ้ามะพราว
ปริมาตร 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l นํ้าตาล 
20 g/l และ ผงถาน 1 g/l ปรับคา pH ของอาหาร
เทากับ 5.0 อาหารถูกบรรจุในขวดขนาด 8 ออนซ 
ปริมาตร 30 ml/ขวด ทําการปดฝาขวดและนําไป
นึ่งฆาเช้ือดวยหมอนึ่งความดันไอน้ําที่อุณหภูมิ  
121 °C เปนเวลา 20 นาที หลังจากอาหารเย็นได
ยายหนอเอื้องสายเชียงใหมที่มีขนาดความสูงตน 
1 ซม. ความกวางลํา 0.2 ซม. และจํานวนใบ 3 ใบ 
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ลงเลี้ยงบนอาหารแตละสูตร สูตรละ 10 ขวด 
ขวดละ 1 ตน จากนั้นนําขวดกลวยไมมาจัดวางไว
ในหองควบคุมอณุหภูม ิ25 °C และใหแสง 16 ชัว่โมง/
วัน ทําการบันทึกขอมูลจํานวนหนอ ความสูงหนอ 
ความกวางหนอ จาํนวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบ 
จาํนวนราก และ ความยาวราก นาํคาขอมลูทีบ่นัทกึ
มาวิเคราะหผลความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis 
of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลีย่ของสิง่ทดลองโดยวธิ ีDuncan 
Multiple Range Test

ผลการวิจัยและวิจารณ
หลงัเลีย้งหนอเอือ้งสายเชียงใหมในอาหารท่ีมี

สูตรปุยอินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 2.0 ml/l 
รวมกับสารสกัดจากยีสต 0, 1, 1.5, 2, 2.5 และ 
3 g/l เทียบกับสูตรอาหาร VW โดยทุกสูตรเติม
นํา้มะพราวปรมิาตร 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l 

นํ้าตาล 20 g/l และ ผงถาน 1 g/l เปนระยะเวลา 
60 วัน พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติดาน
จาํนวนหนอ ความสูง และความกวางหนอ (Table 1) 
 จํานวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบ (Table 2) 
และจํานวนราก (Table 3) แตอยางไรก็ตาม
หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน พบวา  การเติม
สารสกัดยีสตในอาหารสูตรนํ้าหมักปลามีแนวโนม
เพิม่จาํนวนหนอไดตามลาํดบัเม่ือเทยีบกับในอาหาร
ที่ไม ได เติมสารสกัดยีสตและสูตรอาหาร VW 
(Table 1, Figure 1) นอกจากนีย้งัพบวาการเพาะเลีย้ง
ดวยอาหารสูตรตางๆ เปนเวลา 60 วัน ไมมีผลตอ
จํานวนราก โดยทุกสูตรอาหารมีจํานวนรากเฉล่ีย 
2.4-5.5 ราก (Table 3) แตพบวาสูตรอาหาร VW 
มีความยาวรากสูงสุดคือ 2.6 เซนติเมตร ในขณะท่ี
สูตรอาหารอ่ืนมีความยาวรากส้ันกวาอยางมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิคอื อยูระหวาง 0.4-1.2 เซนตเิมตร 
(Table 3)

Table 1  Stem growth of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing

Treatments

Number of 
stems

Stem length 
(cm)

Stem width 
(cm)

7 30 60 7 30 60 7 30 60 Days

VW
FE+YE 0.0 g/l
FE+YE 1.0 g/l
FE+YE 1.5 g/l
FE+YE 2.0 g/l
FE+YE 2.5 g/l
FE+YE 3.0 g/l

1.1
1.0
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0

1.6
1.4
1.6
1.7
1.5
1.8
2.3

2.1
1.7
2.2
2.2
2.2
2.3
2.8

2.1
1.8
2.1
2.3
2.3
2.2
2.5

2.5
2.2
2.7
2.7
2.9
2.8
2.8

3.3
2.6
3.0
2.5
3.1
3.1
2.9

  0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns

ns = not significantly different
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Table 2  Leaf growth of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing

Treatments

Number of 
leaves

Leaf width 
(cm)

Leaf length 
(cm)

7 30 60(1) 7 30 60 7 30 60 Days

VW
FE+YE 0.0 g/l
FE+YE 1.0 g/l
FE+YE 1.5 g/l
FE+YE 2.0 g/l
FE+YE 2.5 g/l
FE+YE 3.0 g/l

4.4
4.3
4.4
4.2
4.3
4.7
4.5

5.1
4.9
4.9
4.3
5.0
5.1
4.9

6.6
4.9
4.5
3.7
4.6
4.6
4.6

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4

1.1
1.0
1.1
1.2
1.2
1.0
1.3

1.2b

1.0b

1.2ab

1.1b

1.3ab

1.2b

1.5a

1.5
1.2
1.5
1.2
1.6
1.3
1.6

 

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

ns = not significantly different; * = significantly different at p ≤ 0.05
Means comparing by Duncan Multiple Range Test.
(1) Number of leaves decreased at 60 days after culturing because of dry leaves occurred 
at the lower part of stem.

Table 3  Root growth  of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing

Treatments
Number of roots Root length (cm)

7 30 60 7 30 60 Days

VW
FE+YE 0.0 g/l
FE+YE 1.0 g/l
FE+YE 1.5 g/l
FE+YE 2.0 g/l
FE+YE 2.5 g/l
FE+YE 3.0 g/l

1.7
0.3
0.8
1.4
0.9
1.3
1.1

3.7
1.3
3.3
2.2
1.5
3.6
3.0

5.3
2.7
5.2
2.5
2.4
5.5
4.3

  0.3
0.0
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3

1.2a

0.5bc

0.5bc

0.4bc

0.3c

0.7b

0.5bc

2.6a

1.1bc

1.2b

0.8bc

0.4c

0.8bc

0.7bc

 
 

F-test ns ns ns   ns ** **  

ns = not significantly different; ** = significantly different at p ≤ 0.01
Means comparing by Duncan Multiple Range Test.
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การนํา  ปุยอินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 
2 ml/l รวมกับการเติมสารสกัดจากยีสตในอาหาร
เลีย้งกลวยไมเอือ้งสายเชยีงใหมในสภาพปลอดเชือ้ 
ใหผลการเจรญิทีไ่มแตกตางจากสตูร VW และพบวา
การเติมสารสกัดยีสต 3.0 g/l รวมกับอาหารสูตร
ปุยนํา้หมกัปลามแีนวโนมใหจาํนวนหนอสงูสดุ เมือ่
เทียบกับในอาหารสูตรอื่นๆ จากผลดังกลาวแสดง

ใหเห็นวามีความเปนไปไดในการนําปุยอินทรีย
นํา้หมกัปลาและสารสกัดยสีตมาใชเปนอาหารสําหรบั
เลีย้งกลวยไมเอือ้งสายเชียงใหมในสภาพปลอดเช้ือ 
อาจเน่ืองมาจากอาหารสูตรปุยอนิทรยีนํา้หมกัปลา
รวมกบัสารสกดัยสีตมสีารอาหารทีเ่หมาะสมสาํหรบั
การเจริญของกลวยไมเอื้องสายเชียงใหมทั้งชนิด
และปริมาณที่ใกลเคียงกับสูตรอาหาร VW

7 Days

30 Days

60 Days

Figure 1  Growth of Dendrobium aphyllum at 7, 30 and 60 days after culturing

VW FE+YE 0.0 FE+YE 1.0 FE+YE 1.5 FE+YE 2.0 FE+YE 2.5 FE+YE 3.0
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จากขอมูลของสํานักนิเทศและถายทอด
เทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ (2550) ทีไ่ดมกีารวเิคราะห
ปรมิาณธาตอุาหารของกลุมปุยอนิทรยีนํา้หมกัปลา 
พบวา มีปริมาณ N (0.98%), P (1.12%), 
K (1.03%), Ca (1.66%), Mg (0.24%), S (0.20%), 
Fe (160 mg/l), Mn (50 mg/l), Cu (30 mg/l), 
Zn (12 mg/l) และมีสารควบคุมการเจริญของพืช 
ไดแก  ออกซิน (4.01 mg/l) จบิเบอรเรลลิน (33.07 
mg/l) และ ไซโตไคนิน (3.05 mg/l) สวนในสารสกัด
ยีสตที่ผลิตมาจําหนายเพื่อนํามาใชเปนสวนผสม
ในอาหารพบวา มสีวนประกอบของสารตางๆ ไดแก 
Nitrogen (9-12%) , Sodium chloride (0-0.5%), 
Protein (50-75%), Amino nitrogen (3-5%), 
Carbohydrate (4-13%) และ วิตามิน เชน 
thiamine (วิตามิน B1), inositol และ nicotinic 
acid (อรณุ, 2553) และในกรณีของสูตรอาหาร VW 
(ประศาสตร, 2538) มีชนิดและปริมาณสารเคมีที่
ใชตอลิตร ไดแก Ca

3
(PO

4
)
2
 (200 mg/l), KNO

3
 

(525 mg/l), MgSO
4
.7H2O (250 mg/l), (NH

4
)
2
SO

4 

(500 mg/l), MnSO
4
.H

2
O (5.7 mg/l) และ 

Fe
2
(C

4
H

4
O

6
)
3
.2H

2
O (28 mg/l)

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาสารที่นํามา
ใชในการเตรียมอาหารเล้ียงกลวยไมในสูตร VW 
มีชนิดและปริมาณธาตุอาหารที่ใกลเคียงกันกับ
สูตร ปุยอินทรียนํ้าหมักปลารวมกับสารสกัดยีสต 
ขณะเดียวกันในอาหารที่มีการใช ปุ ยอินทรีย 
นํ้าหมักปลารวมกับสารสกัดยีสต มีสารอื่นที่
มากกวาในสูตร VW คือ พวกวิตามิน และสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช ทีเ่ปนสารสําคญัในการ
เจริญของพืชดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตามในการ
เตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงกลวยไมในการทดลอง
คร้ังน้ี ไดเตมิสารอนิทรยีอืน่ๆ ไดแก กลวย (100 g/l) 
และนํ้ามะพราว (150 ml/l) รวมดวยในทุกสูตร

อาหาร ซึ่งการเติมกลวยและนํ้ามะพราวก็มีการใช
ร วมในอาหารสําหรับเล้ียงและขยายปริมาณ
ตนกลวยไมโดยทัว่ไปอยูแลว เนือ่งจากในนํา้มะพราว
มีสารอาหารอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการเจริญของ
พชื รวมทัง้มกีรดอะมโิน กรดอนิทรยี กรดนวิคลอีคิ 
และฮอรโมนพืชกลุม ออกซิน และ ไซโตไคนิน 
ซึ่งนํ้ามะพราวถูกนํามาเติมในอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือพืช เพื่อสงเสริมการแบงเซลลพืชใหมี
การเจริญท่ีเร็ว และชวยกระตุนการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของพชื โดยเฉพาะในการเลีย้งกลวยไม 
(Molnár et al., 2011) เชน ในงานวิจัยของ 
Jualang et al. (2015) ที่เติมนํ้ามะพราว 10% 
(v/v) ในสูตรอาหาร MS มีผลตอการพัฒนาของ
โปรโตคอรมไปเปนตนไดดใีนกลวยไม Dimorphorchis 
rossii และการเติมนํ้ามะพราวเพิ่มเปน 15% (v/v) 
มีผลตอจํานวนใบและความยาวรากที่มากขึ้น และ 
สาํนกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
(2553) รายงานวากลวยมีสารอาหารอื่นๆ รวมทั้ง
มีกรดแอสคอรบิก หรือ วิตามินซี (11.1 mg 
ในปริมาณเนื้อกลวย 100 g) ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกลวยไมมีการนํากลวย ปริมาณ 100 g 
มาเติมในอาหารสูตร VW (Vacin and Went), KC 
(Knudson) และ ½ MS (Murashige and Skoog) 
เพื่อเลี้ยงโปรโตคอรมกลวยไมสกุลหวาย พบวา
การเติมกลวยมีผลตอการเจริญดานนํ้าหนักของ
โปรโตคอรม จํานวนหนอ ความสูงหนอ จํานวนใบ 
และความยาวใบที่ด ี(Akter et al., 2007)

จากขอมูลอางอิงดังนั้นกลาวมาเปนไปไดวา
การเติมทั้งกลวยและนํ้ามะพราวชวยเพิ่มสารพวก
วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชใน
อาหารสูตร VW รวมท้ังในสูตรปุยอนิทรียนํา้หมักปลา
รวมกับสารสกัดจากยีสตดวย ซึ่งเปนชวงของสาร
ปริมาณสารในอาหารที่มีผลตอการเจริญของหนอ
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และจาํนวนรากทีไ่มแตกตางกนัทางสถติ ิแตอยางไร
ก็ตามผลการทดลองพบวา มีแนวโนมของจํานวน
หนอท่ีเพ่ิมข้ึนในกรณีเติมสารสกัดยีสตในปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้น โดยเห็นไดชัดวาการเติมสารสกัดยีสต  
3.0 g/l ในอาหารสูตรปุยอินทรียนํ้าหมักปลามี
จํานวนยอดสูงสุด คือ 2.8 ยอด ซึ่งทั้งนี้อาจเปนผล
จากการเพิม่ขึน้ปรมิาณของวติามนิ เชน thiamine 
(วิตามิน B1), inositol และ nicotinic acid หรือ
กรดอะมโิน ทีไ่ดจากการเพิม่สารสกดัยสีตในอาหาร 
ซึ่งมีปริมาณที่สูงกวาอาหารท่ีไมเติมสารสกัดยีสต
และรวมทัง้สตูรอาหาร VW ดวย แตผลอาจไมชดัเจน
ทางสถติใินดานการเจรญิของจํานวนหนอเอือ้งสาย
เชียงใหม ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลวยไมที่นํามาเล้ียง
ในการศึกษาเปนระยะท่ีเจริญเปนหนอแลว และ
การใหปริมาณสารสกัดยีสตในครั้งนี้ไมมากพอ
สาํหรบัระยะการเจริญของกลวยไมดงักลาว ดงัจาก
งานวิจัยของ Jualang et al. (2015) ไดรายงานไว
วาการใหสารสกัดยสีต (0.2% w/v) ในอาหารเล้ียง
กลวยไม Dimorphorchis rossii ในระยะโปรโตคอรม
ชวยสงเสริมใหมีการเพ่ิมปริมาณของโปรโตคอรม
ที่ดี แตไมมีผลตอการเจริญและพัฒนาไปเปนตน
ของโปรโตคอรม ดังน้ันเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ควรตองมกีารศกึษาครัง้ตอไปในทัง้เรือ่งของผลของ
ปุยอินทรยีนํา้หมกัปลารวมกบัการเตมิสารสกดัยสีต
ในอาหารเล้ียงกลวยไมเอ้ืองสายเชียงใหมในสภาพ
ปลอดเช้ือ โดยทําการปรับการศึกษาเพ่ิมในเรื่อง
ระยะการเจรญิของกลวยไม เชน ตัง้แตการเพาะเมลด็ 
ระยะโปรโตคอรม รวมถงึระยะตนแตละขนาด และ
ทําการปรับปริมาณการใหสารสกัดยีสตที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเพื่อยืนยันผลของปริมาณสารสกัดยีสต
ที่เหมาะสมตอการเจริญและการขยายพันธุของ
กลวยไมเอื้องสายเชียงใหมตอไป

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุปไดว าสามารถนําปุ ย

อินทรียนํ้าหมักปลาความเขมขน 2.0 ml/l รวมกับ
สารสกัดยีสต 3 g/l มาใชแทนอาหารสูตร VW 
สาํหรบัเลีย้งกลวยไมเอือ้งสายเชยีงใหมไดในสภาพ
ปลอดเช้ือ และควรประยุกตสตูรอาหารโดยการเติม
นํ้ามะพราว 150 ml/l กลวยหอม 100 g/l นํ้าตาล 
20 g/l และ ผงถาน 1 g/l เพื่อเพิ่มสารอาหารอ่ืนๆ 
สําหรับชวยสงเสริมการเจรญิของตน
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