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บทคัดย่ อ

การชักนําให้ พืชออกดอกในหลอดทดลองสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการช่วยย่นระยะเวลาการปรับปรุ ง
พันธุ์ให้ สนลง
ั ้ นอกจากนี ้ไม้ ดอกไม้ ประดับที่ออกดอกในหลอดทดลองยังสามารถจําหน่ายเป็ นสินค้ าที่ระลึกซึง่ เป็ น
การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตผล งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่สามารถชักนําให้ ต้นกล้ วยไม้
ออนซิเดียมแคระพันธุ์ ‘ใจรั กเรนโบว์ ’ (Oncidium ‘Jairak Rainbow’) ออกดอกในสภาพหลอดทดลอง โดยการ
เพาะเลี ้ยงต้ นกล้ วยไม้ บนอาหารแข็งสูตร MS (1962) ที่ดดั แปลงโดยลดไนโตรเจน (N)ในรู ปของ NH 4 NO 3 ลง 20
เท่า และ/หรื อ เพิ่มฟอสฟอรัส (P) ในรู ปของ KH 2 PO 4 ขึ ้น 5 เท่า และเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA ความ
เข้ มข้ น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองพบว่า สูตรอาหารที่เติม BA ทําให้ เกิดต้ นใหม่จํานวนมากแต่ต้นมีขนาด
เล็กและไม่มีรากใหม่เกิดขึ ้น โดยสูตรอาหารที่เพิ่ม P 5 เท่า ลด N 20 เท่า และเติม BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดต้ น
ใหม่มากที่สดุ แต่การเพิ่ม P 5 เท่า และ/หรื อ ลด N 20 เท่าโดยไม่มีการเติม BA นัน้ ไม่ส่งผลที่ชัดเจนต่อการ
เจริ ญเติบโตของต้ นกล้ วยไม้ ส่วนสูตรอาหารที่สามารถชักนําให้ ต้นกล้ วยไม้ ออนซิเดียมแคระออกดอกได้ นนคื
ั ้ อสูตร
MS ที่เติม BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ สูตรที่เพิ่ม P 5 เท่าร่ วมกับการเติม BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่เปอร์ เซ็นต์
ความสําเร็ จยังค่อนข้ างตํ่าเพียง 14.3 เปอร์ เซ็นต์ 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 NH 4 NO 3 to 20 times and/or increase phosphorous content in the form of
KH 2 PO 4 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
e-mail address: agrsrc@ku.ac.th

คํานํา
กล้ วยไม้ เป็ นไม้ ตดั ดอกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่สร้ างรายได้ เข้ าประเทศไทยเป็ นมูลค่าสูง โดยในปี
2552 มีมลู ค่าการส่งออกดอกกล้ วยไม้ สดถึง 2,366.4 ล้ านบาท (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2552) ด้ วยศักยภาพของ
ประเทศไทยและความต้ องการของตลาดโลก มีการคาดคะเนว่าสามารถที่จะเพิ่มปริ มาณและมูลค่าการส่งออกได้
อีกเป็ นจํานวนมาก ทําให้ การขยายพันธ์กล้ วยไม้ ปัจจุบนั นิยมใช้ วิธีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ โดยการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ
กล้ วยไม้ เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ มีการเพาะเมล็ดของกล้ วยไม้ ในอาหารสังเคราะห์ได้ สําเร็ จ ต่อมาได้ มีการนําเอาเทคนิคนี ้มาใช้
โดยการนํ าชิ น้ ส่วนต่างๆ ได้ แก่ ปลายยอด ตาข้ าง ใบ และราก มาเพาะเลีย้ งเพื่ อการขยายพันธุ์ เนื่ องจาก
สามารถผลิตต้ นได้ ปริ มาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ ว สําหรับสูตรอาหารที่ใช้ ในการเพาะเลี ้ยงกล้ วยไม้ ในสภาพ
ปลอดเชื ้อ สูตรแรกเป็ นอาหารสูตร Knudson ซึง่ สามารถใช้ เพาะเมล็ดกล้ วยไม้ ได้ ดีและต่อมาได้ มีการพัฒนาเป็ น
สูตรต่างๆ หลายสูตร แต่สตู รอาหารที่นิยมใช้ เพาะเลี ้ยงกล้ วยไม้ มากที่สดุ ในปั จจุบนั นัน้ ครรชิต (2550) รายงานว่า
คือ สูตร Vacin and Went (1949)
การชักนําให้ พืชออกดอกในหลอดทดลองเป็ นสิ่งที่นกั วิทยาศาสตร์ หลายๆ ท่านสนใจและได้ มีการวิจยั ใน
พืชหลายชนิด เช่น ในบีโกเนีย (Ringe and Nitsch, 1986) และในกรณี ของกล้ วยไม้ มีรายงานการศึกษาหลาย
รายงาน เช่นกัน เนื่องจากปกติแล้ วการเพาะเลี ้ยงกล้ วยไม้ ในธรรมชาติต้องใช้ เวลานานจึงจะออกดอก ดังนันการชั
้
ก
นําให้ ออกดอกในหลอดทดลองโดยการควบคุมปั จจัยต่างๆ ให้ เหมาะสมต่อการเกิดดอก จะช่วยย่นระยะเวลาการให้
ดอกแรกให้ สนลง
ั ้ ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ในการช่วยย่นระยะเวลาการปรับปรุ งพันธุ์ให้ สนลง
ั้
นอกจากนี ้ต้ นที่ออกดอกในหลอดทดลองยังสามารถจําหน่ายเป็ นสินค้ าที่ระลึกได้ ซึง่ เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั
ผลิตผลและสร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้ผลิตได้ อีกทางหนึง่
ในการชักนําให้ กล้ วยไม้ ออกดอกในหลอดทดลองนัน้ มีรายงานวิจยั หลายงาน ทังในและต่
้
างประเทศหลาย
รายงาน เช่น ปรัชพรรณ และ สมปอง (2550) รายงานว่า ในกล้ วยไม้ เหลืองจันทบูรนัน้ การเพิ่มสารอินทรี ย์ บาง
ชนิด เช่น myo-inositol วิตามินบี 1 บี 6 และ ไกลซีน ช่วยกระตุ้นการเกิดยอดจํานวนมากได้ ดี ส่วนการลดความ
เข้ มข้ นของแอมโมเนียมไนเตรท ทําให้ กล้ วยไม้ ออกดอกในหลอดทดลองได้ แต่ดอกแสดงอาการผิดปกติ สําหรั บ
รายงานในต่ างประเทศนัน้ มี ร ายงานในกล้ วยไม้ ห ลายสกุล เช่ น Kerbuay (1984) ได้ เ พาะเลี ย้ ง Oncidium
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varicosum และพบว่า สามารถออกดอกในหลอดทดลองได้ Kostenyuk et al. (1999) ประสบความสําเร็ จในการ
ชักนําให้ Cymbidium niveo-marginatum ออกดอกในหลอดทดลองโดยการเพาะเลีย้ งในอาหารสูตร MS ที่
ดัดแปลงโดยการเพิ่มฟอสฟอรัสและลดไนโตรเจน ร่ วมกับการเติม thidiazuron และการตัดราก Te - chato et al.
(2009) รายงานว่าการใช้ paclobutrazol ช่วยกระตุ้นการเกิ ดดอกในหลอดทดลองของกล้ วยไม้ Friederick’s
Dendrobium ได้ ส่วนใน Den. Sonia 17 นัน้ Tee et al. (2008) พบว่า BA มีผลอย่างมากต่อการกระตุ้นการเกิด
ดอกในหลอดทดลอง ส่วนปริ มาณไนโตรเจนสูงกลับมีผลยับยังการเกิ
้
ดดอก และในกล้ วยไม้ Den. nobile มีรายงาน
ว่า การเติม BA และ thidiazuron ช่วยกระตุ้นการออกดอกในหลอดทดลองได้ (Wang et al., 2009)
จากรายงานที่กล่าวแล้ วนี ้ จะเห็นได้ วา่ ในการชักนําให้ กล้ วยไม้ ออกดอกในหลอดทดลองนัน้ ใช้ อาหารสูตร
MS เป็ นสูตรหลัก และมีการดัดแปลงโดยการปรับปริ มาณธาตุอาหารหลักบางชนิด ร่ วมกับการใช้ สารควบคุมการ
เจริ ญเติบโตบางชนิด ซึ่งความเหมาะสมสําหรั บกล้ วยไม้ แต่ละชนิ ดก็แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักนําให้ กล้ วยไม้ ออกดอกในหลอดทดลอง โดยการเพาะเลี ้ยง
ในอาหารสูตร MS ที่ดดั แปลงโดยการลดปริ มาณไนไตรเจนและเพิ่มฟอสฟอรั ส ร่ วมกับการเติมสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต BA โดยศึกษาในกล้ วยไม้ ออนซิเดียมแคระพันธุ์ ‘ใจรักเรนโบว์’ (Oncidium ‘Jairak Rainbow’ เพื่อเป็ น
แนวทางสําหรับการประยุกต์เพื่อการปรับปรุ งพันธุ์ หรื อเพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
นําต้ นกล้ วยออนซิเดียมแคระ พันธุ์ ‘ใจรักเรนโบว์’ (Oncidium ‘Jairak Rainbow’) ที่ได้ จากการเพาะเมล็ด
ในสภาพปลอดเชื ้อ ในอาหารสูตร VW อายุ 1 ปี ซึง่ เป็ นต้ นพันธุ์การค้ าลักษณะพร้ อมจําหน่าย เลือกต้ นที่มีสภาพ
สมบูรณ์ นํ ามาตัดรากให้ เหลือความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แล้ วย้ ายลงเพาะเลี ้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS
(Murashige and Skoog, 1962) ที่ดดั แปลง โดยลดไนโตรเจนในรู ปของ NH 4 NO 3 ลง 20 เท่า หรื อ เพิ่มฟอสฟอรัส
ในรู ปของ KH 2 PO 4 ขึ ้นอีก 5 เท่า และเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต 6-Benzylaminopurine (BA) ความเข้ มข้ น
10 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําการทดลองรวม 6 สูตร (Table 1) โดยในอาหารแต่ละสูตรเติมนํ ้าตาลซูโครส 30 กรัม ผงวุ้น
7.5 กรัม ปรับ pH เท่ากับ 5.7 และตวงใส่ขวดทดลองขนาด 4 ออนซ์ ขวดละ 40 มิลลิลิตร เพาะเลี ้ยงที่อณ
ุ หภูมิ
25±2 องศาเซลเซียส สภาพแสง 55 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที 16 ชัว่ โมงต่อวัน เป็ นเวลา 90 วัน โดยไม่เปลี่ยน
อาหาร
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design; CRD ทําการทดลอง 7 ซํ ้า ซํ ้าละ 1 ต้ น
บันทึกผลการทดลองโดยบันทึกลักษณะการเจริ ญของต้ น นํ ้าหนักต้ นรวมราก จํานวนใบ จํานวนราก และการออก
ดอก เปรี ยบเทียบในแต่ละสูตรอาหาร นําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี ANOVA และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้ วยวิธี 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 KH 2 PO 4 & 1/20x NH 4 NO 3
MS+P5N/20+10BA MS+ 5x KH 2 PO 4 & 1/20x NH 4 NO 3 + 10 mg/l BA 10
MS+P5
MS+ 5x KH 2 PO 4
MS+P5+10BA
MS+ 5x KH 2 PO 4 + 10 mg/l BA
MS = Murashige and Skoog (1962) basal medium

ผลการทดลองและวิจารณ์
การชักนําให้ ต้นกล้ วยไม้ ออนซิเดียมออกดอกในหลอดทดลอง โดยการนําต้ นกล้ วยไม้ ออนซิเดียมมาตัดราก
เหลือความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เพาะเลี ้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่ ดดั แปลงและเติมสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต 6-benzylaminopurine (BA) รวม 6 สูตร ตามตารางที่ 1 เป็ นระยะเวลา 90 วัน พบว่า นํ ้าหนักเฉลี่ย
ของต้ นกล้ วยไม้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนจํานวนต้ น จํานวน
ใบ และจํานวนราก มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 2) โดยที่อาหารสูตร MS+P5N/20+10BA
ซึง่ เพิ่ม P 5 เท่า ลด N 20 เท่า และเติม BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนต้ นที่เกิดใหม่และจํานวนใบในแต่ละซํ ้า
มากที่สดุ คือ 18 ต้ น และ 83.36 ใบ และรองลงมาคือสูตร MS+P5+10BA และ MS+10BA ตามลําดับ แต่ต้นใหม่ที่
เกิดขึ ้นมีขนาดเล็กมาก และมีใบขนาดเล็ก (Figure 1) ซึง่ มีผลทําให้ นําหนักรวมของต้ นและรากไม่แตกต่างกับสูตร
อื่นๆ ซึง่ สูตรอาหารทัง้ 3 สูตร ที่เกิดต้ นใหม่จํานวนมากนี ้เป็ นสูตรที่มีการเติม BA นอกจากนี ้ยังพบว่า ในสูตรที่เติม
BA ทุกสูตรที่กล่าวนี ้ไม่มีรากใหม่เกิดขึ ้น (Table 2 และ Figure 1) ผลการทดลองดังกล่าวนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ใน
กล้ วยไม้ สกุลอื่น เช่น สกุลซิมบิเดียม Cymbidium niveo-marginatum (Kostenyak et al., 1999) สกุลหวาย
Dendrobium ‘Sonia 17’ (Tee et al., 2008) ซึง่ รายงานผลในทํานองเดียวกันว่า BA ช่วยส่งเสริ มการเกิดยอดใหม่
แต่ยบั ยังการเกิ
้
ดราก
การเพิ่ม P 5 เท่า และ/หรื อ ลด N 20 เท่า ในอาหารเพาะเลี ้ยงโดยไม่มีการเติม BA นัน้ ไม่สง่ ผลที่ชดั เจนต่อ
การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ วยไม้ โดยต้ นกล้ วยไม้ มีการเจริ ญเติบโตของ ต้ น ใบ และ ราก ไม่แตกต่างจากที่เพาะเลี ้ยง
บนอาหารสูตร MS ปกติ แต่เมื่อมีการเพิ่ม P 5 เท่า และ/หรื อ ลด N 20 เท่า ร่ วมกับเติม BA กลับพบว่ามีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตอย่างเด่นชัด (Table 2) ซึง่ ผลดังกล่าวนี ้เป็ นไปในทํานองเดียวกับรายงานของ Kostenyak et al. (1999)
ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่า การที่ พื ช ได้ รั บ ธาตุอ าหารหลัก ในปริ มาณตํ่ า ส่ ง ผลให้ มีก ารตอบสนองต่อ สารควบคุม การ
เจริ ญเติบโตได้ ดีขึ ้น
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Table 2 The influence of macronutrients and BA on dwarf type Oncidium (Oncidium ‘Jairak Rainbow’)
after 90 days of culture

Medium

1/

MS
MS+10BA
MS+P5N/20
MS+P5N/20+10BA
MS+P5
MS+P5+10BA
F-test
C.V. %

Plant Fr.wt.
(g)1/
6.60
5.60
6.06
8.60
6.66
9.03
ns
45.68

Number of
plantlets1/
3.14a
10.14b
2.71a
18.00c
2.14a
11.86b
**
67.15

Number of
leaf 1/
20.86a
48.86ab
18.00a
83.86c
18.29a
57.14bc
**
66.08

Number of
new roots 1/
23.14a
0.00c
39.14b
0.00c
34.14ab
0.00c
**
66.92

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)

สําหรับการชักนําให้ ออกดอกนัน้ สูตรอาหารที่สามารถชักนําให้ ต้นกล้ วยไม้ ออนซิเดียมแคระออกดอกได้ คือ
สูตรที่ 2 (MS + 10 mg/l BA) และ สูตรที่ 6 (MS+ 5x KH 2 PO 4 + 10 mg/l BA) (Figure 2) แต่เปอร์ เซ็นต์การเกิด
ดอกยังค่อนข้ างตํ่า โดยจากต้ นกล้ วยไม้ จํานวน 7 ต้ นในแต่ละสูตรอาหาร สามารถชักนําให้ ออกดอกได้ เพียง
1 ต้ น คิดเป็ น 14.3 เปอร์ เซ็นต์เท่านัน้
ผลการทดลองนี ใ้ ห้ ผ ลในทํ า นองเดี ย วกัน กับ การชัก นํ า ให้ เ กิ ด ดอกในหลอดทดลองของกล้ วยไม้ ส กุ ล
ซิมบิเดียม คือ Cymbidium niveo-marginatum, Cym. Georingi, Cym. kanran (Wang et al., 2009) สกุลหวาย
Dendrobium phalaenopsis (Kostenyak et al., 1999) Den. ‘Sonia 17’ (Tee et al., 2008) Den. nobile (Wang
et al., 2009) กล่าวคือ BA ช่วยส่งเสริ มการเกิดดอกของกล้ วยไม้ ในสภาพหลอดทดลอง ส่วนการเพิ่มปริ มาณ
ฟอสฟอรัสและลดปริ มาณไนโตรเจนนันไม่
้ มีผลอย่างชัดเจนต่อการเกิดดอก โดยมีผลช่วยกระตุ้นในกรณีที่มีการเติม
BA เท่านัน้ ซึง่ ผลดังกล่าวนี ้สอดคล้ องกับการชักนําให้ ต้นกล้ วยไม้ Cymbidium niveo-marginatum (Wang et al.,
2009)
นอกจากนี ้ ยังมีวิธีการอื่นที่มีรายงานว่าสามารถกระตุ้นการออกดอกของกล้ วยไม้ ในหลอดทดลอง เช่น การ
ตัดราก การปรับเปลี่ยนปริ มารสารประกอบอินทรี ย์บางชนิด เช่น myo-inositol, nicotinic acid, thiamine และ
glycine ในอาหารเพาะเลี ้ยง (ปรัชพรรณ และ สมปอง, 2550) และ การใช้ สารควบคุมการเจริ ญเติบโตบางชนิด เช่น
paclobutrazol ( Te-chato et al., 2009) และ thidiazuron รวมทังมี
้ รายงานการใช้ อณ
ุ หภูมิตํ่าในการกระตุ้นการ
ออกดอก ซึง่ ให้ ผลดีเฉพาะในกล้ วยไม้ เขตอบอุน่ เช่น Dendrobium nobile (Wang et al., 2009)
อย่างไรก็ตาม จากรายงานการวิจยั ที่ผ่านมา รวมถึงผลการทดลองนี ้ พบว่า สามารถกระตุ้นให้ ออกดอกได้
น้ อ ย และ ไม่ส มํ่ าเสมอ รวมทัง้ ดอกมี ลัก ษณะไม่ส มบูร ณ์ และมัก พบอาการฉํ่ านํ า้ หรื อเหี่ ย วซี ด ก่ อนดอกบาน
โดยเฉพาะผลจากการทดลองนี ้ พบว่า ช่อดอกไม่สามารถพัฒนาไปเป็ นดอกที่สมบูรณ์ ได้ เกิดเพียงช่อดอกอ่อนใน
ระยะแรกและฝ่ อไปในที่สดุ เท่านัน้ ซึง่ งานวิจยั หลายรายงานให้ ผลทํานองเดียวกัน และอธิบายว่าอาจเนื่องจากความ
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ไม่สมดุลของปริ มาณธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริ ญเติบโตในระยะของพัฒนาการที่ต่างกัน เช่น ระยะการ
กระตุ้นให้ เกิดช่อดอก และ ระยะการพัฒนาของช่อดอกและดอก ทําให้ ในแต่ละระยะพืชมีความต้ องการธาตุอาหาร
และสารควบคุมการเจริ ญเติบโตที่แตกต่างกัน (Kostenyak et al., 1999; Tee et al., 2008; Wang et al., 2009)
ดังนันจึ
้ งอาจต้ องมีการเปลี่ยนสูตรอาหารให้ เหมาะสมในแต่ละระยะ เช่น ระยะชักนําให้ เกิดตาดอก ระยะการพัฒนา
ของช่อดอก และ ระยะการพัฒนาดอกจนถึงดอกบาน เป็ นต้ น

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 KH 2 PO 4 & 1/20x NH 4 NO 3
T4 = MS+ 5x KH 2 PO 4 & 1/20x NH 4 NO 3 + 10 mg/l BA 10
T5 = MS+ 5x KH 2 PO 4
T6 = MS+ 5x KH 2 PO 4 + 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 KH 2 PO 4 + 10 mg/l BA (T6) media

สรุ ป
ในการชักนําให้ ต้นกล้ วยไม้ ออนซิเดียมแคระพันธุ์ ‘ใจรักเรนโบว์’ (Oncidium ‘Jairak Rainbow’) ออกดอกใน
หลอดทดลองนัน้ พบว่า การเพิ่ม P 5 เท่า และ/หรื อ ลด N 20 เท่า ในอาหารเพาะเลี ้ยงโดยไม่มีการเติม BA ไม่ส่งผลที่
ชัดเจนต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ วยไม้ แต่เมื่อมีการเพิ่ม P 5 เท่า และ/หรื อ ลด N 20 เท่า ร่ วมกับเติม BA กลับ
พบว่ามีผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างเด่นชัด โดย อาหารสูตร MS+P5N/20+10BA ซึง่ เพิ่ม P 5 เท่า ลด N 20 เท่า
และเติม BA 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนต้ นที่เกิดใหม่และจํานวนใบ ในแต่ละซํ ้า มากที่สดุ และรองลงมาคือสูตร
MS+P5+10BA และ MS+10BA แต่ต้นใหม่ที่เกิดขึ ้นมีขนาดเล็กมาก และมีใบขนาดเล็ก และ ไม่มีรากใหม่เกิดขึ ้น
สําหรับการชักนําให้ ออกดอกนัน้ สูตรอาหารที่สามารถชักนําให้ ต้นกล้ วยไม้ ออนซิเดียมแคระออกดอกได้ คือ
สูตร MS ที่มี BA10 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตรที่ MS ที่เพิ่ม P 5 เท่าและมี BA10 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่เปอร์ เซ็นต์ การ
เกิดดอกตํ่าเพียง 14.3 เปอร์ เซ็นต์เท่านัน้
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