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Abstract
The research aimed to investigate the effect of modified culture medium on growth 

of in vitro seedling of Dendrobium orchids. The  modified culture media were prepared 
by using organic matters including potato extract  (150 g/l) tomato extract (75 g/l)  fish 
extract fertilizer (2 ml/l) supplemented in without and with KNO3. These modified culture 
media were compared with VW medium (Vacin & Went) for in vitro growth of Dendrobium 
moschatum (Buch.-Ham.) Sw. and Dendrobium primulinum Lindl. The growth of seedling 
was investigated for 3 months after culturing. The results showed that VW medium was 
better and suitable for long time of growth in these 2 species but the cost of medium 
was high (about 60 Bath per liter). Whereas, the growth of these orchids in  modified 
culture media which including the potato extract  [medium supplemented with potato 
extract (150 g/l) + KNO3 (1.25 g/l),  medium supplement with potato extract (150 g/l) + 
tomato extract (75 g/l) + fish extract fertilizer (2 ml/l) and medium supplement with 
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potato extract (150 g/l) + fish extract fertilizer (2 ml/l) + KNO3 (1.25 g/l)] were not different 
to VW medium. While, the cost of these  modified culture media was low (about 25-28 
Bath per liter) but they have limitation on culturing period when compared with VW 
medium. However, these modified culture media can be applied for in vitro culture of 
these orchids because of save cost and simple practice.
Keywords: Orchid, Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw., Dendrobium primulinum 
  Lindl., organic supplements

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาสูตรอาหารดัดแปลงที่เหมาะสําหรับเลี้ยงตนออนกลวยไมไทย

สกลุหวายในสภาพปลอดเช้ือทีม่ตีนทนุถกูและทําไดงาย โดยการนําสารอินทรยี ไดแก มนัฝรัง่ (150 กรมั/
ลิตร) มะเขือเทศ (75 กรัม/ลิตร) ปุยนํ้าหมักปลา (2 มิลลิกรัม/ลิตร) มาใชเปนสวนผสมในอาหารที่ไมเติม
และเติม KNO3 (1.25 กรัม/ลติร) สาํหรับการเตรียมสูตรอาหารดัดแปลง ซึง่ในการทดลองไดนาํสตูรอาหาร
ดัดแปลงมาเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร VW (Vacin & Went) ในการเล้ียงตนออนกลวยไมไทยสกุลหวาย 
จํานวน 2 ชนิด ไดแก กลวยไมเอื้องจําปา “ Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw.” และ
เอื้องสายนํ้าผึ้ง “ Dendrobium primulinum Lindl.” เพื่อดูการเจริญเติบโตของตนออนเปนระยะเวลา 
3 เดือน ผลพบวา กลวยไมทั้ง 2 ชนิด ที่เลี้ยงในสูตร VW มีการเจริญเติบโตดีกวาสูตรอื่นๆ และสามารถ
เลี้ยงไวในขวดอาหารไดเปนเวลานาน แตมีคาใชจายในการเตรียมอาหารสูง คือ 60 บาทตอลิตร สวนสูตร
อาหารดัดแปลงที่มีมันฝรั่งเปนสวนประกอบ ไดแก สูตรท่ี มีสวนประกอบของ มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + 
KNO3 1.25 กรัม/ลิตร, สูตรที่มีสวนประกอบของ มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร + 
ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ สูตรที่มีสวนประกอบของมันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/
ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร ใหผลการเจริญเติบโตดีไมตางกันกับสูตร VW โดย สูตรอาหารดัดแปลง
มีคาใชจายในการเตรียมอาหารถูกกวา คือ 25-28 บาทตอลิตร แตสูตรอาหารดัดแปลงยังมีขอจํากัดเรื่อง
ระยะเวลาในการเล้ียงแบบระยะยาว แตอยางไรก็ตามสูตรอาหารดัดแปลงดังกลาวสามารถนํามาประยุกต
ใชเลี้ยงตนกลวยไมไดเนื่องจากมีประโยชนในดานการเตรียมที่งายและประหยัดตนทุน
คําสําคัญ: กลวยไม เอื้องจําปา เอื้องสายนํ้าผึ้ง สูตรอาหารอินทรีย
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คํานํา
กล วยไม  เป นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ

ประเทศไทย มกีลวยไมปาตามธรรมชาติจาํนวนมาก
เทาที่พบแลวมีจํานวนทั้งหมด 796 สกุล ประมาณ 
17,500 ชนิด (สลิล, 2549) โดยเฉพาะกลวยไม
สกุลหวาย (Dendrobium spp.) เชน เอื้องจําปา 
เอื้องสายนํ้าผึ้ง เนื่องจากมีความสวยงามและยังมี
ประโยชนทางดานสมุนไพร แตการขยายพันธุ
กลวยไมในธรรมชาติจากเมล็ดจะมีเปอรเซ็นตการ
งอกต่ํา เน่ืองจากเมล็ดกลวยไมมขีนาดเล็กมากและ
ไมมีอาหารสะสมจึงมีโอกาสงอกไดนอย ซึ่งเปน
สาเหตุทาํใหไดจาํนวนตนไมเพยีงพอตอความตองการ 
ดงัน้ันในปจจบุนัจึงไดนาํเทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
มาชวยในการขยายพันธุ โดยนําเมล็ดมาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสังเคราะห แตการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
ในหองปฏิบัตินั้นตองใชวัสดุอุปกรณจําเพาะและ
สารเคมีที่มีราคาแพง ทําใหตนทุนในการผลิตสูง 
ดงัน้ันผูวจิยัจงึมแีนวคิดหาสตูรอาหารสาํหรบัมาใช
เพ่ือการขยายปริมาณกลวยไมแบบลดตนทุน โดย
การใชสารอินทรียเปนหลักรวมกับสารอนินทรีย
บางชนิดใหเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการเจริญ
เติบโตของตนออนกลวยไม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อลดตนทุน โดยหันมาใชสารอินทรียที่หาไดงาย 
ราคาถูกเปนหลัก ไดแก มันฝร่ัง มะเขือเทศ และ
ปุยปลา ซึ่งมีธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญของ
ตนกลวยไม และธาตุอืน่ๆ รวมทัง้วติามนิในปรมิาณ
คอนขางมากดวย ใชรวมกับ NO3 (KNO3 หรือ 
NaNO3) อยางเพียงพอก็สามารถทําใหตนออน
กลวยไมเจริญไดดี (สีวลัย, 2537) คาดวานาจะเปน
ประโยชนในการผลิตขยายพันธุกลวยไมเพื่อการ
อนุรักษและการปลูกเลี้ยงเชิงการคา และประหยัด
เวลาในการเตรียมสารละลาย รวมทั้งยังสามารถ

ถายทอดความรูจากการศึกษาใหแกนักเรียนและ
ผูที่สนใจทั่วไปไดนําไปใชไดงายขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
วิธีการทดลอง

การวิจัยคร้ังนี้มีการศึกษาผลของสูตรอาหาร
อนิทรยีตอการเจริญเตบิโตของตนออนกลวยไมไทย
สกลุหวายในสภาพปลอดเชือ้ โดยศกึษาในกลวยไม
ไทยสกุลหวายจากการเพาะเมลด็ในหองปฏบิตักิาร 
จํานวน 2 ชนิด ไดแก ตน ออนกลวยไมเอื้องจําปา 
“Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) 
Sw.” อายุ 3 เดือน และตนออนกลวยไมเอื้อง
สายนํ้าผึ้ง “Dendrobiun primulinum Lindl.” 
อายุ 5 เดือน โดยนํามาเพาะเล้ียงบนสูตรอาหาร
ดัดแปลงที่ใชสารอินทรีย ไดแก มันฝรั่ง มะเขือเทศ 
และปุยปลามาผสมในอาหารที่เติมและไมเติมสาร
อนินทรีย KNO3 ซึ่งรวมไดเปนอาหารสูตรตางๆ 
เทียบกับสูตร VW (1949) ที่ใชในปจจุบัน จํานวน 
15 สูตร ซึ่งเปนการวางแผนการทดลองแบบ CRD 
(Completely randomized design) โดยแตละ
ทรีตเมนตเพาะเลี้ยง 10 ซํ้า ซํ้าละ 2 ตน ดังนี้
สูตรที่ 1 VW
สูตรที่ 2 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร
สูตรที่ 3 มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร
สูตรที่ 4 ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/ลิตร
สูตรที่ 5 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 

75 กรัม/ลิตร
สูตรที่ 6 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + ปุ ยปลา 

2 มิลลิกรัม/ลิตร
สูตรที่ 7 มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร + ปุยปลา 

2 มิลลิกรัม/ลิตร
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สูตรที่ 8 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 
75 กรัม/ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/
ลิตร

สูตรที่ 9 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + KNO3 1.25 
กรัม/ลิตร

สูตรที่ 10 มะเขอืเทศ 75 กรมั/ลติร + KNO3 1.25 
กรัม/ลิตร

สูตรที่ 11 ปุยปลา 2 มลิลกิรมั/ลติร + KNO3 1.25 
กรัม/ลิตร

สูตรที่ 12 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 
75 กรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร

สูตรที่ 13 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + ปุ ยปลา 
2 มิลลิกรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/
ลิตร

สูตรที่ 14 มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร + ปุยปลา 
2 มิลลิกรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/
ลิตร

สูตรที่ 15 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 
75 กรัม/ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/
ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร

อาหารทุกสูตรจะเติมผงวุน 7.5 กรัม/ลิตร 
และปรับคา pH = 5 ทําการนึ่งฆาเชื้ออาหารที่
อณุหภมู ิ121 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 15-20 นาที 
หลังทําใหอาหารเย็นตัวลงจึงทําการยายตนออน
กลวยไมเอื้องจําปาที่มีจํานวน 3 ใบ และความสูง 
2 เซนติเมตร ยายตนออนกลวยไมเอื้องสายนํ้าผึ้ง
ที่มีจํานวน 4 ใบ และความสูง 3 เซนติเมตร เลี้ยง
ในอาหารโดยใส 2 ตนตอขวดขนาด 8 ออนซ 
จากน้ันนาํไปวางในหองทีค่วบคุมแสงและอุณหภูมิ
ที่ 25-28 องศาเซลเซียส โดยใหแสง 16 ชั่วโมง
ตอวัน

วิธีเตรียมสารอินทรีย
มนัฝรัง่ ใชเนือ้มนัฝร่ังท่ีปอกเปลอืกหัน่เปนชิน้

เล็กๆ ใชเครื่องปนบดละเอียด นําไปผสมตามสูตร
อาหารตางๆ เติมผงวุน 7.5 กรัม/ลิตร และปรับคา 
pH = 5

มะเขือเทศ ใชมะเขือเทศทั้งผลหั่นเปนช้ิน
เล็กๆ ใชเครื่องปนบดละเอียด นําไปผสมตามสูตร
อาหารตางๆ เติมผงวุน 7.5 กรัม/ลิตร และปรับคา 
pH = 5

ปุยปลาสําเร็จ (FOGG-IT USA) นําไปผสม
ตามสตูรอาหารตางๆ เตมิผงวุน 7.5 กรมั/ลติร และ
ปรับคา pH = 5

การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการบันทึกขอมูลผลการทดลองเปนระยะ

เวลา 3 เดอืน โดยดผูลการเจรญิเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ของ
ตนออนกลวยไม ไดแก ความสูงตน ความกวางตน 
ความยาวใบ ความกวางใบ และจํานวนใบ

นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวนทาง
สถิติแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SAS (Statistical Analysis 
System) และเปรยีบเทียบคาเฉลีย่โดยใชวธิ ีDMRT 
(Duncan’s multiple range test) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตกลวยไมไทย

สกุลหวาย จํานวน 2 ชนิด จากการเพาะเมล็ด
ในหองปฏิบัติการ โดยเลี้ยงในสูตรอาหารอินทรีย
ดัดแปลงจํานวน 15 สูตร ทําการเก็บขอมูลเปน
ระยะเวลา 3 เดือน ไดผลการวิจัย ดังนี้
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การเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมเอื้องจําปา
พบวาตนออนกลวยไมเอื้องจําปามีคาเฉลี่ย

ความกวางตนที่เพิ่มขึ้นสูงสุดใน มันฝรั่ง 150 กรัม/
ลิตร + มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร และ มันฝรั่ง 150 
กรัม/ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/ลิตร คือ 0.10 
เซนติเมตร ซึ่งใหผลแตกตางทางสถิติอยางมี

นยัสาํคญัยิง่ มคีาเฉล่ียความสูงตนทีเ่พิม่ข้ึนสงูสดุใน 
VW คือ 1.06 เซนติเมตร กับคาเฉลี่ยจํานวนใบที่
เพิ่มขึ้นสูงสุดใน VW คือ 2.40 ใบ ซึ่งใหผลแตกตาง
ทางสถติอิยางมนียัสาํคญั สวนคาเฉลีย่ความยาวใบ
ที่เพิ่มขึ้นและคาเฉลี่ยความกวางใบท่ีเพิ่มขึ้นไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (Table 1)

Table 1  Seedling growth of Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. at 3 months 
after culture initiation on modified culture media

Treatments
Shoot length 

increase 
(cm)

Shoot width 
increase 

(cm)

Leaves 
length 

increase 
(cm)

Leaves width 
increase 

(cm)

Number of 
leaves 

increase 
(leaves)

VW
P
T
F

P+T
P+F
T+F

P+T+F
P+K
T+K
F+K

P+T+K
P+F+K
T+F+K

P+T+F+K

1.06a

0.85ab

0.88ab

0.50bc

0.28c

0.54bc

0.51bc

0.77abc

0.67abc

0.58abc

0.51bc

0.92ab

0.69abc

0.50bc

0.43bc

0.06abcd

0.06abcd

0.02cde

0.04bcde

0.10a

0.10a

0.06abcd

0.07abc

0.08ab

0.00e

0.03bcde

0.01de

0.03bcde

0.03bcde

0.03bcde

0.34
0.37
0.23
0.17
0.11
0.23
0.22
0.25
0.24
0.19
0.21
0.18
0.19
0.14
0.09

0.08
0.06
0.04
0.05
0.06
0.09
0.09
0.10
0.09
0.05
0.06
0.08
0.06
0.07
0.06

2.40a

1.30abc

1.90ab

1.00bc

1.20abc

0.50c

1.00bc

1.60abc

1.90ab

1.30abc

1.90ab

1.80ab

2.00ab

1.10bc

1.60abc

F-test * ** ns ns *

Means in the same column followed by the different letter are significantly different at P<0.05 when 
comparing the means value by Duncan Multiple Range Test.
ns  =  not significantly different
*  =  significantly different at P<0.05
**  =  significantly different at P<0.01
VW  =  Vacin & Went (1949)
P  =  Potato T  =  Tomato
F  =  Fish extract fertilizer K  =  KNO3
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Figure 1  Growth of Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. at 3 months after culture 
initiation on modified culture media
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การเจริญเติบโตของตนอ อนกลวยไม เอื้อง
สายน้ําผึ้ง

พบวาตนออนกลวยไมเอื้องสายน้ําผึ้งมี
คาเฉล่ียความสูงตนทีเ่พิม่ขึน้สงูสดุใน VW คอื 1.22 
เซนติเมตร ซึ่งใหผลแตกตางทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญยิ่ง มีคาเฉลี่ยความยาวใบที่เพิ่มขึ้นสูงสุด
ใน VW คือ 0.40 เซนติเมตร ซึ่งใหผลแตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ สวนคาเฉลี่ยความกวางตน
ที่เพิ่มข้ึน ความกวางใบท่ีเพิ่มข้ึน และจํานวนใบท่ี
เพิ่มขึ้นนั้นไมมีความแตกตางทางสถิติ (Table 2)

Table 2  Seedling growth of Dendrobiun primulinum Lindl. at 3 months after culture 
initiation on modified culture media

Treatments
Shoot length 

increase 
(cm)

Shoot width 
increase 

(cm)

Leaves 
length 

increase 
(cm)

Leaves width 
increase 

(cm)

Number of 
leaves 

increase 
(leaves)

VW
P
T
F

P+T
P+F
T+F

P+T+F
P+K
T+K
F+K

P+T+K
P+F+K
T+F+K

P+T+F+K

1.22a

0.36bcd

0.41bcd

0.18cd

0.59bc

0.69bc

0.00d

0.42bcd

0.44bcd

0.53bcd

0.38bcd

0.14cd

0.87ab

0.36bcd

0.61bc

0.12
0.14
0.14
0.08
0.20
0.19
0.12
0.14
0.17
0.14
0.14
0.12
0.20
0.13
0.11

0.40a

0.26abc

0.29abc

0.21abc

0.11bc

0.13abc

0.30abc

0.09bc

0.09bc

0.01c

0.12abc

0.28abc

0.28abc

0.09bc

0.37ab

0.11
0.10
0.14
0.09
0.23
0.08
0.07
0.17
0.18
0.10
0.08
0.06
0.14
0.09
0.12

0.90
0.30
0.30
0.40
0.50
0.50
0.30
0.60
0.40
0.50
0.20
0.30
0.60
0.50
0.70

F-test ** ns * ns ns

Means in the same column followed by the different letter are significantly different at P<0.05 when 
comparing the means value by Duncan Multiple Range Test.
ns  =  not significantly different
*  =  significantly different at P<0.05
**  =  significantly different at P<0.01
VW  =  Vacin & Went (1949)
P  =  Potato T  =  Tomato
F  =  Fish extract fertilizer K  =  KNO3
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Figure 2  Growth of Dendrobiun primulinum Lindl. at 3 months after culture initiation on 
modified culture media
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จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนออน
กลวยไมไทย จาํนวน 2 ชนิด พบวาเล้ียงในสูตร VW 
มีการเจริญเติบโตดีที่สุด สวนตนออนกลวยไมที่
เล้ียงในสูตรอาหารดัดแปลงท่ีมมีนัฝร่ังเปนสวนผสม 
มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกับ VW ไดแก  มันฝรั่ง 
150 กรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร, มันฝรั่ง 
150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร + 
ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร และ มันฝรั่ง 150 กรัม/
ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร + KNO3 1.25 
กรัม/ลิตร ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สีวลัย (2537) ไดสรางสูตรอาหาร CU1 มีสวนผสม
ของมันฝรั่งบดละเอียด 150 กรัม แลวเติม
โพแทสเซียมไนเตรต หรือโซเดียมไนเตรต 12.38 
มิลลิโมลาร ซูโครส 40 กรัม/ลิตร วุน 4 กรัม/ลิตร 
ใช  เลี้ยงต นอ อนและเพาะเมล็ดของกลวยไม 
สกุลหวาย (Dendrobium) ไดดีมาก นอกจากน้ี 
วรรณวภิา (2540) ไดนาํสตูรอาหารทีป่ระกอบดวย
สารอินทรียเทานั้นมาใช ไดแก มันฝรั่ง 150 กรัม 
มะเขือเทศ 75 กรัม ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร 
วุน 6 กรัม/ลิตร ซึ่งเปนสูตรที่เหมาะสําหรับเพาะ
เมล็ดและเล้ียงตนออนกลวยไม ซึ่งมันฝร่ังมี
สารอาหารตางๆ ที่สําคัญสําหรับการเจริญของพืช 
เชน นํ้าตาล คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน 
และสารพวก polyamine ซึง่มคีณุสมบัตชิวยชะลอ
การรวงของพืชใบเลี้ยงคูและใบเลี้ยงเดี่ยว ปองกัน
การสลายของคลอโรฟลล ชวยการเพิม่การสงัเคราะห 
RNA และโปรตีน รวมถึงชวยใหมกีารแบงเซลลแบบ
ไมโตซิส ทาํใหพชืมกีารเจริญดขีึน้ ( Kaur-sawhney 
et al.,1980; Kaur-sawhney et al.,1982) ขอมลู
ดงักลาวสนบัสนนุผลการทดลอง คอื พบวาเมือ่เลีย้ง
ตนออนกลวยไมเปนเวลา 3 เดือนในสูตรอาหารท่ี

ไมมีสวนประกอบของมันฝรั่งนั้น พบวาใบกลวยไม
สวนใหญจะเหลืองและแหงกวาในสูตรอาหาร VW 
และสูตรอาหารมีสวนประกอบของมันฝรั่ง ซึ่งท้ังนี้
อาจมีความเก่ียวเน่ืองกับการสลายตัวของคลอโรฟลล
ที่ชาลงในอาหารท่ีมีมันฝรั่ง หรือสูตรอาหารท่ีมี
ธาตุอาหารเพียงพอตอการเจริญของกลวยไม เชน
สูตร VW แตการเล้ียงกลวยไมในสูตรอาหาร
ดดัแปลงนีจ้ะมขีอจํากัดเรือ่งระยะเวลาในการเลีย้ง 
คือ จําเปนตองยายลงอาหารใหมทุกๆ 2 เดือน 
เนื่องจากสารอาหารที่อยูในสูตรอาหารไมเพียงพอ
ตอการเล้ียงกลวยไมทีน่านกวา 2 เดือน ซึง่สามารถ
ใชไดกับการยายตนออนกลวยไมโดยทั่วไปอยูแลว 
เพราะตองยายลงอาหารใหมทุก 1-2 เดือน จาก
ผลงานวิจัยในเบื้องตนนี้เราสามารถใชสารอินทรีย
มาดัดแปลงทําสูตรอาหารสําหรับเล้ียงตนออน
กลวยไมได

คาใชจายในการเตรยีมอาหารดดัแปลงแตละสตูร
จากผลการคํานวณคาใชจายในการเตรียม

อาหารดัดแปลงแตละสตูร ราคาตอ 1 ลติรนัน้พบวา 
ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร มีคาใชจายในการเตรียม
อาหารตอลิตรถูกท่ีสุด คือ 18 บาท สวน VW 
มคีาใชจายในการเตรียมอาหารตอลติรแพงท่ีสดุ คอื 
60 บาท (Table 3)

ราคาคาวัสดุที่ใชในการเตรียมอาหารมีดังนี้ 
มันฝรั่ง 150 กรัม (6 บาท) มะเขือเทศผลใหญ 
75 กรัม (3.75 บาท) ปุยปลาสําเร็จ (FOGG-IT USA) 
2 มิลลิลิตร (0.93 บาท) KNO3 (Merck) 1.25 กรัม 
(1.83 บาท) ผงวุนตรานางเงือก เอเอ 7.5 กรัม 
(17.25 บาท)
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Table 3  Cost of modified culture media (Bath/Liter)

Treatments Bath/Liter

VW
P
T
F

P+T
P+F
T+F

P+T+F
P+K
T+K
F+K

P+T+K
P+F+K
T+F+K

P+T+F+K

60
23
21
18
27
24
22
28
25
23
20
29
26
24
30

VW = Vacin & Went (1949)
P  =  Potato T  =  Tomato

F  =  Fish extract fertilizer K  =  KNO3

สรุปผลการวิจัย
ในการเลือกใชสูตรอาหารอินทรียดัดแปลง

ตางๆ นัน้ตองคาํนึงถงึคาใชจายในการเตรียมอาหาร
และการเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมควบคูกัน
ดวย สูตรอาหาร VW ที่ใชสําหรับเล้ียงกลวยไม
ในปจจุบันนั้นมีการเจริญเติบโตดีสามารถเลี้ยงไว
ในขวดอาหารไดเปนเวลานานกวาสูตรอื่นๆ แตมี
คาใชจายในการเตรียมอาหารที่แพง คือ 60 บาท
ตอลติร จากผลการทดลองครัง้นีแ้สดงใหเหน็วาเรา
สามารถนําสูตรอาหารท่ีมมีนัฝรัง่เปนสวนประกอบ
มาใชเลี้ยงตนออนกลวยไมแทนได ซึ่งสูตรอาหาร

ดัดแปลงดังกลาว มีผลตอการเจริญเติบโตของ
กลวยไมที่ดี และมีคาใชจายในการเตรียมอาหาร
ถกูกวา โดยสตูรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรบัการนาํมา
เลี้ยงตนออนกลวยไม ไดแก สูตรที่ 9 มันฝรั่ง 150 
กรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร, สูตรท่ี 8  
มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร 
+ ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร และ สูตรที่ 13 มันฝรั่ง 
150 กรมั/ลติร + ปุยปลา 2 มลิลลิติร/ลติร + KNO3 
1.25 กรัม/ลิตร ซึ่งมีคาใชจายในการเตรียมอาหาร 
25-28 บาทตอลิตร ซึ่งสามารถใชไดกับการยาย
ตนออนกลวยไมทั่วไปที่ทําการยายลงอาหารใหม
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ทุก 1-2 เดือนอยูแลว จากผลงานวิจัยในเบื้องตนนี้
เราสามารถใชสารอินทรยีมาดัดแปลงทําสูตรอาหาร
สําหรับเล้ียงตนออนกลวยไมได เพ่ือลดการใช
สารเคม ีชวยลดตนทนุในการผลติ และยงัประหยดั
เวลาในการเตรียมใหงายขึ้นดวย
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