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บทคัดย่อ 

การชกันําให้พืชออกดอกในหลอดทดลองสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการช่วยย่นระยะเวลาการปรับปรุง

พนัธุ์ให้สัน้ลง นอกจากนีไ้ม้ดอกไม้ประดบัท่ีออกดอกในหลอดทดลองยงัสามารถจําหน่ายเป็นสินค้าท่ีระลกึซึง่เป็น

การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับผลิตผล งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาสูตรอาหารท่ีสามารถชกันําให้ต้นกล้วยไม้

ออนซิเดียมแคระพันธุ์  ‘ใจรักเรนโบว์’ (Oncidium ‘Jairak Rainbow’) ออกดอกในสภาพหลอดทดลอง โดยการ

เพาะเลีย้งต้นกล้วยไม้บนอาหารแข็งสตูร MS (1962) ท่ีดดัแปลงโดยลดไนโตรเจน (N)ในรูปของ NH4NO3  ลง 20 

เท่า และ/หรือ เพ่ิมฟอสฟอรัส (P) ในรูปของ KH2PO4 ขึน้ 5 เท่า และเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความ

เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองพบว่า สตูรอาหารท่ีเติม BA ทําให้เกิดต้นใหม่จํานวนมากแต่ต้นมีขนาด

เลก็และไมมี่รากใหมเ่กิดขึน้ โดยสตูรอาหารท่ีเพ่ิม P  5 เท่า ลด N 20 เท่า และเติม  BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดต้น

ใหม่มากท่ีสดุ แต่การเพ่ิม P 5 เท่า และ/หรือ ลด N 20 เท่าโดยไม่มีการเติม BA นัน้ ไม่ส่งผลท่ีชัดเจนต่อการ

เจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้  สว่นสตูรอาหารท่ีสามารถชกันําให้ต้นกล้วยไม้ออนซิเดียมแคระออกดอกได้นัน้คือสตูร 

MS ท่ีเติม BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร  และ สตูรท่ีเพ่ิม P 5 เท่าร่วมกบัการเติม BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่เปอร์เซ็นต์

ความสําเร็จยงัคอ่นข้างต่ําเพียง 14.3 เปอร์เซน็ต์ เท่านัน้ 

 

ABSTRACT 

The in vitro flowering is useful for shortening the period of breeding program due to the 

shorter time of flowering compare to natural. Moreover, the in vitro flowering of ornamental plants 

can be sale as a souvenir at higher price, thus, it is a product’s value added. This research 

aimed to find the culture medium that can induce in vitro flowering of dwarf Oncidium ‘Jairak 
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Rainbow’ orchid. The plantlets were cultured on modified MS (1962) medium by lower nitrogen 

content in the form of NH4NO3 to 20 times and/or increase phosphorous content in the form of  

KH2PO4 to 5 times. Plant growth regulator BA at the concentration of 10 mg/l was also tested. The 

results demonstrated that BA could induce multiple shoots, but shoots were small and no new 

root emerged. The media contained 5xP and 1/20xN plus 10 mg/l BA yielded highest shoots 

number. The increase of P and decrease of N without BA addition did not show significant on 

growth. For the medium in vitro flowering, MS+10 mg/l BA and MS with 5xP plus 10 mg/l BA, 

were only two medium that induced in vitro flowering. However, the flowering induction was very 

low as only 14.3%. 
Key Words: in vitro flowering, Oncidium, phosphorous, nitrogen, cytokinin 
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คาํนํา 

กล้วยไม้เป็นไม้ตดัดอกท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้เข้าประเทศไทยเป็นมลูค่าสงู โดยในปี 

2552 มีมลูค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้สดถึง 2,366.4 ล้านบาท (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552) ด้วยศกัยภาพของ

ประเทศไทยและความต้องการของตลาดโลก มีการคาดคะเนว่าสามารถท่ีจะเพ่ิมปริมาณและมลูค่าการส่งออกได้

อีกเป็นจํานวนมาก ทําให้การขยายพนัธ์กล้วยไม้ปัจจบุนันิยมใช้วิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ โดยการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ

กล้วยไม้เร่ิมขึน้ตัง้แตมี่การเพาะเมลด็ของกล้วยไม้ในอาหารสงัเคราะห์ได้สําเร็จ ต่อมาได้มีการนําเอาเทคนิคนีม้าใช้

โดยการนําชิน้ส่วนต่างๆ ได้แก่  ปลายยอด  ตาข้าง  ใบ และราก  มาเพาะเลีย้งเพ่ือการขยายพันธุ์   เน่ืองจาก

สามารถผลิตต้นได้ปริมาณมากในระยะเวลาอนัรวดเร็ว สําหรับสตูรอาหารท่ีใช้ในการเพาะเลีย้งกล้วยไม้ในสภาพ

ปลอดเชือ้ สตูรแรกเป็นอาหารสตูร Knudson ซึง่สามารถใช้เพาะเมล็ดกล้วยไม้ได้ดีและต่อมาได้มีการพฒันาเป็น

สตูรตา่งๆ หลายสตูร แตส่ตูรอาหารท่ีนิยมใช้เพาะเลีย้งกล้วยไม้มากท่ีสดุในปัจจุบนั นัน้ ครรชิต (2550) รายงานว่า

คือ สตูร Vacin and Went (1949)  

 การชักนําให้พืชออกดอกในหลอดทดลองเป็นสิ่งท่ีนกัวิทยาศาสตร์หลายๆ ท่านสนใจและได้มีการวิจยัใน

พืชหลายชนิด เช่น ในบีโกเนีย (Ringe and Nitsch, 1986) และในกรณีของกล้วยไม้มีรายงานการศึกษาหลาย

รายงาน เช่นกนั เน่ืองจากปกติแล้วการเพาะเลีย้งกล้วยไม้ในธรรมชาติต้องใช้เวลานานจึงจะออกดอก ดงันัน้การชกั

นําให้ออกดอกในหลอดทดลองโดยการควบคมุปัจจยัตา่งๆ ให้เหมาะสมตอ่การเกิดดอก จะช่วยย่นระยะเวลาการให้

ดอกแรกให้สัน้ลง ซึ่งเป็นแนวทางท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการช่วยย่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์ให้สัน้ลง 

นอกจากนีต้้นท่ีออกดอกในหลอดทดลองยงัสามารถจําหน่ายเป็นสินค้าท่ีระลกึได้ ซึง่เป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบั

ผลิตผลและสร้างรายได้ให้กบัผู้ผลิตได้อีกทางหนึง่ 

 ในการชกันําให้กล้วยไม้ออกดอกในหลอดทดลองนัน้ มีรายงานวิจยัหลายงาน ทัง้ในและตา่งประเทศหลาย

รายงาน เช่น  ปรัชพรรณ และ สมปอง (2550) รายงานว่า ในกล้วยไม้เหลืองจนัทบูรนัน้ การเพ่ิมสารอินทรีย์ บาง

ชนิด เช่น myo-inositol วิตามินบี 1 บี 6 และ ไกลซีน  ช่วยกระตุ้นการเกิดยอดจํานวนมากได้ดี ส่วนการลดความ

เข้มข้นของแอมโมเนียมไนเตรท ทําให้กล้วยไม้ออกดอกในหลอดทดลองได้ แต่ดอกแสดงอาการผิดปกติ สําหรับ

รายงานในต่างประเทศนัน้มีรายงานในกล้วยไม้หลายสกุล เช่น Kerbuay (1984) ได้เพาะเลีย้ง Oncidium 
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varicosum และพบว่า สามารถออกดอกในหลอดทดลองได้  Kostenyuk et al. (1999) ประสบความสําเร็จในการ

ชักนําให้ Cymbidium niveo-marginatum ออกดอกในหลอดทดลองโดยการเพาะเลีย้งในอาหารสูตร MS ท่ี

ดดัแปลงโดยการเพ่ิมฟอสฟอรัสและลดไนโตรเจน ร่วมกบัการเติม thidiazuron และการตดัราก Te - chato et al. 

(2009) รายงานว่าการใช้ paclobutrazol ช่วยกระตุ้นการเกิดดอกในหลอดทดลองของกล้วยไม้ Friederick’s 

Dendrobium ได้ ส่วนใน Den. Sonia 17 นัน้ Tee et al. (2008) พบว่า BA มีผลอย่างมากต่อการกระตุ้นการเกิด

ดอกในหลอดทดลอง สว่นปริมาณไนโตรเจนสงูกลบัมีผลยบัยัง้การเกิดดอก และในกล้วยไม้ Den. nobile มีรายงาน

วา่ การเติม BA และ thidiazuron ช่วยกระตุ้นการออกดอกในหลอดทดลองได้ (Wang et al., 2009) 

จากรายงานท่ีกลา่วแล้วนี ้จะเห็นได้วา่ ในการชกันําให้กล้วยไม้ออกดอกในหลอดทดลองนัน้ ใช้อาหารสตูร 

MS เป็นสตูรหลกั และมีการดดัแปลงโดยการปรับปริมาณธาตอุาหารหลกับางชนิด ร่วมกบัการใช้สารควบคมุการ

เจริญเติบโตบางชนิด ซึ่งความเหมาะสมสําหรับกล้วยไม้แต่ละชนิดก็แตกต่างกันออกไป ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสตูรอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การชกันําให้กล้วยไม้ออกดอกในหลอดทดลอง โดยการเพาะเลีย้ง

ในอาหารสูตร MS ท่ีดดัแปลงโดยการลดปริมาณไนไตรเจนและเพ่ิมฟอสฟอรัส ร่วมกับการเติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโต BA โดยศกึษาในกล้วยไม้ออนซิเดียมแคระพนัธุ์ ‘ใจรักเรนโบว์’ (Oncidium ‘Jairak Rainbow’ เพ่ือเป็น

แนวทางสําหรับการประยกุต์เพ่ือการปรับปรุงพนัธุ์ หรือเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

นําต้นกล้วยออนซิเดียมแคระ พนัธุ์ ‘ใจรักเรนโบว์’ (Oncidium ‘Jairak Rainbow’) ท่ีได้จากการเพาะเมล็ด

ในสภาพปลอดเชือ้ ในอาหารสูตร VW อายุ 1 ปี ซึง่เป็นต้นพันธุ์การค้าลกัษณะพร้อมจําหน่าย เลือกต้นท่ีมีสภาพ

สมบูรณ์ นํามาตัดรากให้เหลือความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วย้ายลงเพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสูตร MS 

(Murashige and Skoog, 1962) ท่ีดดัแปลง โดยลดไนโตรเจนในรูปของ NH4NO3  ลง 20 เท่า หรือ เพ่ิมฟอสฟอรัส

ในรูปของ KH2PO4 ขึน้อีก 5 เท่า และเติมสารควบคมุการเจริญเติบโต 6-Benzylaminopurine (BA) ความเข้มข้น 

10 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ทําการทดลองรวม 6 สตูร (Table 1) โดยในอาหารแต่ละสตูรเติมนํา้ตาลซูโครส 30 กรัม ผงวุ้น 

7.5 กรัม ปรับ pH เท่ากบั 5.7 และตวงใส่ขวดทดลองขนาด 4 ออนซ์ ขวดละ 40 มิลลิลิตร เพาะเลีย้งท่ีอณุหภูมิ 

25±2 องศาเซลเซียส สภาพแสง 55 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที 16 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 90 วนั โดยไม่เปลี่ยน

อาหาร  

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design; CRD ทําการทดลอง 7 ซํา้ ซํา้ละ 1 ต้น 

บนัทึกผลการทดลองโดยบนัทึกลกัษณะการเจริญของต้น นํา้หนกัต้นรวมราก จํานวนใบ จํานวนราก และการออก

ดอก เปรียบเทียบในแตล่ะสตูรอาหาร นําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  
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Table 1 Tested medium compositions 

Medium Code Medium Composition 

MS MS basal medium 

MS+10BA MS +10 mg/l BA  

MS+P5N/20 MS+ 5x KH2PO4 & 1/20x NH4NO3  

MS+P5N/20+10BA MS+ 5x KH2PO4 & 1/20x NH4NO3 + 10 mg/l BA 10  

MS+P5 MS+ 5x KH2PO4  

MS+P5+10BA MS+ 5x KH2PO4 + 10 mg/l BA 

MS = Murashige and Skoog (1962) basal medium 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 การชกันําให้ต้นกล้วยไม้ออนซิเดียมออกดอกในหลอดทดลอง โดยการนําต้นกล้วยไม้ออนซิเดียมมาตดัราก

เหลือความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีดดัแปลงและเติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโต 6-benzylaminopurine (BA) รวม 6 สตูร ตามตารางท่ี 1  เป็นระยะเวลา 90 วนั พบว่า นํา้หนกัเฉลี่ย

ของต้นกล้วยไม้ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ สว่นจํานวนต้น จํานวน

ใบ และจํานวนราก มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (Table 2) โดยท่ีอาหารสตูร MS+P5N/20+10BA 

ซึง่เพ่ิม P 5 เท่า ลด N 20 เท่า และเติม  BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนต้นท่ีเกิดใหม่และจํานวนใบในแต่ละซํา้

มากท่ีสดุ คือ 18 ต้น และ 83.36 ใบ และรองลงมาคือสตูร MS+P5+10BA และ MS+10BA ตามลําดบั แตต้่นใหมท่ี่

เกิดขึน้มีขนาดเล็กมาก และมีใบขนาดเล็ก (Figure 1) ซึง่มีผลทําให้นําหนกัรวมของต้นและรากไม่แตกต่างกบัสตูร

อ่ืนๆ  ซึง่สตูรอาหารทัง้ 3 สตูร ท่ีเกิดต้นใหม่จํานวนมากนีเ้ป็นสตูรท่ีมีการเติม BA นอกจากนีย้งัพบว่า ในสตูรท่ีเติม 

BA ทกุสตูรท่ีกลา่วนีไ้มมี่รากใหมเ่กิดขึน้ (Table 2 และ Figure 1) ผลการทดลองดงักลา่วนีส้อดคล้องกบังานวิจยัใน

กล้วยไม้สกุลอ่ืน เช่น สกุลซิมบิเดียม Cymbidium niveo-marginatum (Kostenyak et al., 1999) สกุลหวาย 

Dendrobium ‘Sonia 17’ (Tee et al., 2008) ซึง่รายงานผลในทํานองเดียวกนัว่า BA ช่วยส่งเสริมการเกิดยอดใหม ่

แตย่บัยัง้การเกิดราก 

การเพ่ิม P 5 เท่า และ/หรือ ลด N 20 เท่า ในอาหารเพาะเลีย้งโดยไมมี่การเติม BA นัน้ ไมส่ง่ผลท่ีชดัเจนตอ่

การเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ โดยต้นกล้วยไม้มีการเจริญเติบโตของ ต้น ใบ และ ราก ไมแ่ตกตา่งจากท่ีเพาะเลีย้ง

บนอาหารสตูร MS ปกติ แต่เม่ือมีการเพ่ิม P 5 เท่า และ/หรือ ลด N 20 เท่า ร่วมกบัเติม BA กลบัพบว่ามีผลต่อการ

เจริญเติบโตอย่างเดน่ชดั (Table 2) ซึง่ผลดงักลา่วนีเ้ป็นไปในทํานองเดียวกบัรายงานของ Kostenyak et al. (1999) 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการท่ีพืชได้รับธาตุอาหารหลักในปริมาณต่ําส่งผลให้มีการตอบสนองต่อสารควบคุมการ

เจริญเติบโตได้ดีขึน้ 
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Table 2 The influence of macronutrients and BA on dwarf type Oncidium (Oncidium ‘Jairak  Rainbow’)  

 after 90 days of culture 

1/ Average values followed by the same letters in the same column are not significantly different  

(p < 0.05) by Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

สําหรับการชกันําให้ออกดอกนัน้ สตูรอาหารท่ีสามารถชกันําให้ต้นกล้วยไม้ออนซิเดียมแคระออกดอกได้คือ

สตูรท่ี 2 (MS + 10 mg/l BA) และ สตูรท่ี 6 (MS+ 5x KH2PO4 + 10 mg/l BA) (Figure 2) แตเ่ปอร์เซน็ต์การเกิด

ดอกยงัคอ่นข้างต่ํา โดยจากต้นกล้วยไม้จํานวน 7 ต้นในแตล่ะสตูรอาหาร สามารถชกันําให้ออกดอกได้เพียง  

1 ต้น คิดเป็น 14.3 เปอร์เซน็ต์เท่านัน้  

ผลการทดลองนีใ้ห้ผลในทํานองเดียวกันกับการชักนําให้เกิดดอกในหลอดทดลองของกล้วยไม้สกุล 

ซิมบิเดียม คือ Cymbidium niveo-marginatum,  Cym. Georingi, Cym. kanran (Wang et al., 2009) สกลุหวาย 

Dendrobium phalaenopsis (Kostenyak et al., 1999) Den. ‘Sonia 17’ (Tee et al., 2008) Den. nobile (Wang 

et al., 2009) กล่าวคือ BA ช่วยส่งเสริมการเกิดดอกของกล้วยไม้ในสภาพหลอดทดลอง ส่วนการเพ่ิมปริมาณ

ฟอสฟอรัสและลดปริมาณไนโตรเจนนัน้ไมมี่ผลอย่างชดัเจนตอ่การเกิดดอก โดยมีผลช่วยกระตุ้นในกรณีท่ีมีการเติม 

BA เท่านัน้ ซึง่ผลดงักลา่วนีส้อดคล้องกบัการชกันําให้ต้นกล้วยไม้ Cymbidium niveo-marginatum (Wang et al., 

2009) 

นอกจากนี ้ยงัมีวิธีการอ่ืนท่ีมีรายงานวา่สามารถกระตุ้นการออกดอกของกล้วยไม้ในหลอดทดลอง เช่น การ

ตดัราก การปรับเปลี่ยนปริมารสารประกอบอินทรีย์บางชนิด เช่น myo-inositol, nicotinic acid, thiamine  และ 

glycine ในอาหารเพาะเลีย้ง (ปรัชพรรณ และ สมปอง, 2550) และ การใช้สารควบคมุการเจริญเติบโตบางชนิด เช่น 

paclobutrazol ( Te-chato et al., 2009) และ thidiazuron รวมทัง้มีรายงานการใช้อณุหภูมิต่ําในการกระตุ้นการ

ออกดอก ซึง่ให้ผลดีเฉพาะในกล้วยไม้เขตอบอุน่ เช่น Dendrobium nobile (Wang et al., 2009) 

อย่างไรก็ตาม จากรายงานการวิจยัท่ีผ่านมา รวมถึงผลการทดลองนี ้พบว่า สามารถกระตุ้นให้ออกดอกได้

น้อย และ ไม่สม่ําเสมอ รวมทัง้ดอกมีลักษณะไม่สมบูรณ์ และมักพบอาการฉ่ํานํา้หรือเห่ียวซีดก่อนดอกบาน 

โดยเฉพาะผลจากการทดลองนี ้พบว่า ช่อดอกไม่สามารถพฒันาไปเป็นดอกท่ีสมบูรณ์ได้ เกิดเพียงช่อดอกอ่อนใน

ระยะแรกและฝ่อไปในท่ีสดุเท่านัน้ ซึง่งานวิจยัหลายรายงานให้ผลทํานองเดียวกนั และอธิบายวา่อาจเน่ืองจากความ

Medium Plant Fr.wt.      

(g)1/ 

Number of 

plantlets1/ 

Number of 

leaf 1/ 

Number of  

new roots 1/ 

MS 6.60  3.14a 20.86a 23.14a 

MS+10BA 5.60 10.14b 48.86ab 0.00c 

MS+P5N/20 6.06 2.71a 18.00a 39.14b 

MS+P5N/20+10BA 8.60 18.00c 83.86c 0.00c 

MS+P5 6.66 2.14a 18.29a 34.14ab 

MS+P5+10BA 9.03 11.86b 57.14bc 0.00c 

F-test ns        **    **        ** 

C.V. %    45.68      67.15 66.08 66.92 
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ไม่สมดุลของปริมาณธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตในระยะของพฒันาการท่ีต่างกัน เช่น ระยะการ

กระตุ้นให้เกิดช่อดอก และ ระยะการพฒันาของช่อดอกและดอก ทําให้ในแต่ละระยะพืชมีความต้องการธาตอุาหาร

และสารควบคมุการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนั (Kostenyak et al., 1999; Tee et al., 2008; Wang et al., 2009) 

ดงันัน้จงึอาจต้องมีการเปลี่ยนสตูรอาหารให้เหมาะสมในแตล่ะระยะ เช่น ระยะชกันําให้เกิดตาดอก ระยะการพฒันา

ของช่อดอก และ ระยะการพฒันาดอกจนถงึดอกบาน เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Growth of dwarf type Oncidium (Oncidium ‘Jairak Rainbow’) after 90 days of culture in modified    

               MS media   

                                        T1 = MS basal medium 

   T2 = MS + 10 mg/l BA  

   T3 = MS+ 5x KH2PO4 & 1/20x NH4NO3 

   T4 = MS+ 5x KH2PO4 & 1/20x NH4NO3 + 10 mg/l BA 10 

   T5 = MS+ 5x KH2PO4 

   T6 = MS+ 5x KH2PO4 + 10 mg/l BA 
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               T2                                               T6 

Figure 2 Young inflorescence emerged on dwarf Oncidium plantlets after 90 days of culture on  

               MS + 10 mg/l BA (T2) and MS + 5x KH2PO4 + 10 mg/l BA (T6) media 

 

สรุป 

ในการชกันําให้ต้นกล้วยไม้ออนซิเดียมแคระพนัธุ์ ‘ใจรักเรนโบว์’ (Oncidium ‘Jairak Rainbow’)  ออกดอกใน

หลอดทดลองนัน้ พบวา่ การเพ่ิม P 5 เท่า และ/หรือ ลด N 20 เท่า ในอาหารเพาะเลีย้งโดยไมมี่การเติม BA ไม่ส่งผลท่ี

ชดัเจนตอ่การเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ แต่เม่ือมีการเพ่ิม P 5 เท่า และ/หรือ ลด N 20 เท่า ร่วมกบัเติม BA กลบั

พบว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างเด่นชดั โดย อาหารสตูร MS+P5N/20+10BA ซึง่เพ่ิม P 5 เท่า ลด N 20 เท่า 

และเติม  BA 10 มิลลิกรัมตอ่ลิตร มีจํานวนต้นท่ีเกิดใหมแ่ละจํานวนใบ ในแต่ละซํา้ มากท่ีสดุ และรองลงมาคือสตูร 

MS+P5+10BA และ MS+10BA แตต้่นใหมท่ี่เกิดขึน้มีขนาดเลก็มาก และมีใบขนาดเลก็ และ ไมมี่รากใหมเ่กิดขึน้ 

สําหรับการชกันําให้ออกดอกนัน้ สตูรอาหารท่ีสามารถชกันําให้ต้นกล้วยไม้ออนซิเดียมแคระออกดอกได้คือ

สตูร MS ท่ีมี BA10 มิลลิกรัมตอ่ลิตร และสตูรท่ี MS ท่ีเพ่ิม P 5 เท่าและมี BA10 มิลลิกรัมตอ่ลิตร แตเ่ปอร์เซน็ต์ การ

เกิดดอกต่ําเพียง 14.3 เปอร์เซน็ต์เท่านัน้ 
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