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บทคัดย่อ 
 กล้วยไม้มอคคาร่าเป็นกล้วยไม้ตัดดอกท่ีส าคัญของไทยท่ีมีมูลค่าต่อตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเข้ามามีบทบาทมากในการผลิตและการเพิ่มมลูค่า ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการทดลองในครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบการเจรญิเติบโต
ของต้นอ่อนกล้วยไม้มอคคาร่าในอาหารสังเคราะห์และปุ๋ยเคมี โดยมีทั้งหมด 5 กรรมวิธี คือ อาหารสังเคราะหส์ูตร  VW, 1/2MS, 
ปุ๋ยเคมสีูตร 21-21-21, 30-20-10 และ 11-22-33 หลังท าการเพาะเลีย้งเป็นเวลา 6 เดือนผลการทดลอง พบว่า กรรมวิธีท่ี 2 คือ 
อาหารสังเคราะห์สูตร 1/2MS และปุ๋ยเคมสีูตร 21-21-21 สง่ผลใหต้้นอ่อนมอคคาร่าเจรญิเติบโตทางด้านล าต้นมากที่สดุคือ 0.66 และ 
0.58 เซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะที่ต้นอ่อนมอคคาร่าที่เพาะเลีย้งในปุ๋ยเคมีสตูร 21-21-21 มีความยาวรากมากที่สุด คือ 0.35 
เซนติเมตร ซึ่งแตกตา่งจากกรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยเคมีสตูร 21-21-21 สามารถใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
กล้วยไม้มอคคาร่าได้ด้วยต้นทุนท่ีต่ าลง  
ค่าส่าคัญ :  กล้วยไม้มอคคาร่า, อาหารต้นทุนต่ า, การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช  
 

Abstract 
 Mokara is one of the important cut flower orchids in Thailand that have the impact for the exporter. The 
tissue culture technique has become the most powerful for produce and added value. So, the objective of this 
study was to compare the effect of synthetic medium and chemical fertilizer on the growth of Mokara. The 
plantlets of Mokara were a culture on synthetic mediums (VW and 1/2 MS) and chemical fertilizers (21-21-21, 30-
20-10 and 11-22-33) in total 5 treatments. After 6 months of culture, the result was shown that culturing with 1/2 
MS and 21-21-21 gave the highest height at 0.66 and 0.58 cm, respectively. Moreover, the chemical fertilizers, 21-
21-21 gave the highest root length at 0.35 cm. which was significantly different with other treatments. Therefore, 
the chemical fertilizers, 21-21-21 could be useful for the growth of Mokara with the low-cost medium in tissue 
culture. 
Keywords  :   Mokara orchid, The low-cost medium, Plant tissue culture 
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1. บทน่า 

กล้วยไม้สกุลมอคคาร่า (Mokara) จัดอยู่ในวงศ์ ORCHIDACEAE เป็นกล้วยไม้ประเภทไม่แตกกอ ลักษณะรากอากาศ หรือ
รากกึ่งอากาศ เป็นกล้วยไม้ลูกผสม 3 สกุลด้วยกัน คือ Arachnis x Ascocentrum x Vanda และได้รับการจดทะเบียนใหม่ช่ือว่า สกุล
มอคคาร่า กล้วยไม้มอคคาร่ามีความส าคัญทางเศรษฐกิจในแง่การปลูกเป็นไม้ตัดดอกขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ (พัชรียา, 
2553) ในปัจจุบันกล้วยไม้ตัดดอกที่มูลค่าเชิงพานิชย์มีด้วยกันหลายสกุล  เช่น หวาย (Dendrobium hybrids) ออนซีเดียม แวนด้า 
แคทลียา และมอคคาร่า โดยมอคคาร่าเป็นกล้วยไม้ที่มีอายุตัดดอกนานที่สุด โดยมีอายุตัดดอกนานประมาณ 9 ปี นอกจากนี้มอคคาร่า
ยังเป็นไม้ที่มีอายุในการปักแจกันนาน โดยเมื่อตัดดอกแล้วน าไปจัดแจกัน สามารถอยู่ได้ตั้งแต่ 2 อาทิตย์ถึง 1 เดือน (ศิริพิมล และคณะ, 
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2550; นิรชรา และคณะ, 2553) ในปัจจุบันมีกลุ่มผู้ปรับปรุงสายพันธุ์ได้ท าการผสมสายพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาจ านวนมาก มีสีสรรสวยงาม
และหลากหลายออกมาในตลาดมากข้ึน เช่น เหลือง แดง ส้ม เหลืองจุดส้ม จุดม่วง และขาว 

กล้วยไม้ถือเป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของไทย พันธุ์ที่ส่งออกได้แก่ สกุลหวาย มอคคาร่า และแวนด้า โดยผลผลิตที่
ผลิตเพื่อการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40 เปอร์เซนต์ โดยสถาณการณ์การผลิตกล้วยไม้ในปี 2558 พบมีอัตราการขยายตัว
ประมาณ 3.56 เปอร์เซนต์ และมีประเทศญี่ปุ่น สหรัญอเมริกา อิตาลี และจีน เป็นตลาดคู่ค้าที่ส าคัญ (อรวรรณ, 2558) จากจุดแข็งที่
พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วยไม้ แต่มีต้นทุนการผลิตที่สูงอยู่เช่นกัน เนื่องจากในอุตสาหกรรมการ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ส่วนใหญ่นั้น จะใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าการขยายพันธุ์โดยใช้วิธี การแบบดั้งเดิม ทั้งยัง
ต้องการเครื่องมือและความช านาญของผู้ปฏิบัติงาน (Jyoti and Sahu, 2013) แต่ปัจจุบันพบว่าต้นทุนการผลิตเพื่อการขยายพันธุ์
กล้วยไม้นั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จากการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารเพาะเลี้ยงต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของกล้วยไม้ในแต่ละพันธุ์  ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ เพื่อเปรียบเทียบสูตรอาหารต้นทุนต่ าในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธ์ุกล้วยไม้ในสกุลมอคคาร่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนเพื่อการผลิตกล้วยไม้เชิงพานิชย์ต่อไป 
 
2. วิธีด่าเนินการวิจัย 

เปรียบเทียบผลของสูตรอาหารต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้มอคคาร่า โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Completely randomized design (CRD) มี 5 กรรมวิธีคือ กรรมวิธีที่ 1 คือ อาหารสูตร VW (Vacin and Went, 1949) กรรมวิธีที่ 
2 คือ อาหารสูตร 1/2 MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติมน้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซนต์ และกรรมวิธีที่ 3 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-
21 (กรีนลีฟส์®) กรรมวิธีท่ี 4 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 30-20-10 (กรีนลีฟส์®) และกรรมวิธีท่ี 5 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 11-22-33 (กรีนลีฟส์®) ปริมาณ 1 
กรัม ผสมน้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ น้ าตาล 20 กรัมต่อลิตร ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ ากลั่นละลายในน้ าปริมาตร 1 ลิตร ปรับ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.4 และเติมวุ้น 0.8 เปอร์เซนต์ (ท าการทดสอบกรรมวิธีละ 10 ซ้ า ๆ ละ 5 ต้น) การคัดเลือกต้นอ่อนกล้วยไม้
มอคคาร่าจะไช้ต้นที่มีอายุ 3 เดือน มีความสูงประมาณ 0.5-0.8 เซนติเมตร ที่ได้จากเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร VW มาก่อน
หน้านี้ (Figure 1) แล้วน ามาเพาะเลี้ยงในสูตรอาหารดังกล่าวท้ัง 5 กรรมวิธี โดยท าการเพาะเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียล ใน
สภาพมีแสง 16 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเปลี่ยนอาหารทุก 2 เดือน ท าการบันทึกลักษณะการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
กล้วยไม้ ความสูง ความยาวราก และจ านวนใบ วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลและความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 
new multiple rang test (DMRT) แล้ววิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 22 ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซนต์ 
 

 
 

Figure 1 The three months old Mokara plantlets. 
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3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
จากการศึกษาการเจรญิเติบโตลักษณะของต้นอ่อนกล้วยไม้สกลุมอคคาร่าอายุ 3 เดือน บนอาหารสงัเคราะห์และปุ๋ยเคมีจาก

ทั้ง 5 กรรมวิธี โดยไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตใด ๆ นอกจากน้ ามะพร้าวซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชตามธรรมชาติเท่าน้ัน เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพแท้จริงของสูตรอาหารต่อการพัฒนาการของกล้วยไม้มอคคาร่า โดยท าการสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตในระยะเวลา 6 
เดือน พบว่าต้นอ่อนของกล้วยไมม้อคคาร่าที่เลี้ยงในกรรมวิธีท่ี 2 และกรรมวิธีที่ 3 คือ อาหารสังเคราะหส์ูตร ½MS และปุ๋ยเคมสีูตร 
21-21-21 ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านความสูงมากที่สดุคือ 0.60 และ 0.58 เซนติเมตร ตามล าดับ (Table 1 และ Figure 2) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสภุาวด ี และคณะ (2558) ที่พบว่าอาหารสังเคราะหส์ูตร MS และ ½MS ส่งผลให้การการเจรญิเตบิโตและ
การรอดชีวิตของต้นกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปดิได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ต้นอ่อนกล้วยไม้มอคคารา่ที่เพาะเลีย้งในอาหารสตูร ½MS 
มีจ านวนใบมากที่สดุ คือ 4.32 ใบต่อต้น รองมาเป็นการเพาะเลี้ยงในปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-21, 30-20-10 และ 11-22-33 มีจ านวนใบ 
3.79, 3.43 และ 3.63 ใบต่อต้น ตามล าดับ (Table 1 และ Figure 2) สอดคล้องกับการทดลองของ Nipawan et al. (2013) ซึ่ง
รายงานว่าการเพาะเลี้ยงกล้วยไมแ้วนด้า Vanda coerulea ในอาหารอาหารสังเคราะหส์ูตร MS สามารถชักน าให้เกิดจ านวนใบได้
มากกว่าอาหารสังเคราะหส์ูตร VW 
Table 1 Effect of different plant tissue medium on in vitro development of plantlets of Mokara after 6 months of 
culture. 

No. Treatments Height (cm) No. of leaf per explants Root length (cm) 
1 VW 0.44b 2.96c 0.85c 

2 ½ MS 0.60a 4.32a 2.39b 
3 Chemical Fertilizer  21-21-21 0.58a 3.79b 3.05a 
4 Chemical Fertilizer  30-20-10 0.39c 3.43b 2.06b 
5 Chemical Fertilizer  11-22-33 0.39c 3.63b 2.42b 

 CV (%) 25.11 21.55 37.54 
* Values followed by the same letter were not significantly different at P< 0.05 

นอกจากนี้เมื่อท าการศึกษาความยาวรากของกล้วยไม้มอคคาร่าที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรต่าง ๆ พบว่ามีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือต้นอ่อนกล้วยไม้มอคคาร่าที่เพาะเลี้ยงในปุ๋ยเคมีสูตร 21 -21-21 มีความยาวรากมากที่สุดคือ 3.05 
เซนติเมตร รองมาคือต้นอ่อนกล้วยไม้มอคาร่าที่เพาะเลี้ยงในปุ๋ยเคมีสูตร 11-22-23 และอาหารสังเคราะห์สูตร ½ MS พบมีความยาว 
2.42 และ 2.39 เซนติเมตร ตามส าดับ (Table 1 และ Figure 2) สอดคล้องกับการทดลองของ จิราภรณ์ และคณะ (2557) ได้ท าการ
ทดลองเพาะเลี้ยงสตรอเบอร์รี่ในสภาพปลอดเช้ือพบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-21 อัตรา 0.5 กรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดราก
และส่งเสริมความยาวรากในสตรอเบอร์รี่ได้ดี  

และเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของอาหารสังเคราะห์ในกรรมวิธีที่ 2 คือ ½MS พบว่า ในกลุ่มธาตุอาหารหลัก 
(Macronutrients) ของสูตร MS ประกอบไปด้วย คาร์บอน, ไนโตรเจน, ไฮโดรเจน, ออกซิเจน, ฟอสฟอรัส, โพแตสเซียม, แคลเซียม, 
แมกนีเซียม, และ ซัลเฟอร์ (สมพร, 2552) ในขณะที่กรรมวิธีที่ 3 คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-21 ประกอบไปด้วยธาตุอาหารเพียงแค่ 
ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแตสเซียม เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าองค์ประกอบในอาหารสังเคราะห์สูตร MS แต่กลับส่งผลให้ต้นอ่อน
กล้วยไม้สกุลมอคคาร่ามีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ีปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-21 เป็นปุ๋ยเคมีที่มีความสามารถในการละลายน้ า
ได้ดี และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ทางใบและราก ดังนั้นจึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ล าต้น ใบ 
และราก ได้เป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตพบว่าอาหารเพาะเลี้ยงสูตร MS มีค่าใช้จ่ายลิตรละ 15.43 บาท ซึ่งในขณะที่
ปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-21 มีค่าใช้จ่ายลิตรละ 5.36 บาท  (Table 2) เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนแล้วพบว่าอาหารสังเคราะห์มีต้นทุนสูงกว่า
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ปุ๋ยเคมีประมาณ 3 เท่า แต่กลับให้ผลการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ใช้อาหารสังเคราะห์ ดังนั้นน าปุ๋ยเคมีมาใช้ทดแทน
อาหารสังเคราะห์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรจะน าไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ 
Table 2 The minimum price of components for plant tissue culture 

Components Price of components per liter (Baht) 
Chemical Fertilizers MS and VW 

Chemicals 0.100 10.174* 
Sucrose 20 g 0.5 0.5 

Agar 8 g 4.76 4.76 
Total 5.36 15.434 

*กิตติศักดิ,์ 2558 
 

 
Figure 2 Development of Mokara plantlets on VW medium (T1), 1/2MS (T2), Chemical Fertilizer  21-21-21 (T3), 

Chemical Fertilizer  30-20-10 (T4) and Chemical Fertilizer 11-22-33  (T5) after 6 months of culture. 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการทดลองต้นอ่อนกล้วยไม้มอคคาราที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน พบว่ากรรมวิธีที่ 2 คือ 

อาหารสูตร ½Ms พบว่ามีการเจริญเติบโตของต้นในด้านการเพิ่มปรมิาณความสูง มีจ านวนการแตกกอและจ านวนใบเกิดใบข้ึนมากท่ีสุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความสูงต้นและจ านวนใบเฉลี่ยที่ 0.60 เซนติเมตร และ4.32 ใบ ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างกับกล้วยไม้มอคคาร่าที่เลี้ยงใน
อาหารกรรมวิธีที่ 3 คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-21 และเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการเพาะเลี้ยงด้วยปุ๋ยเคมีแล้ว ปุ๋ยเคมี
สูตร 21-21-21 มีความเหมาะสมที่เกษตรกรจะน ามาใช้และช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตได้ 
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