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ผลของไคโตซานต่อการเจริญเตบิโตของกล้วยไม้เอือ้งจาํปา (Dendrobium moschatum)  
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บทคัดย่อ 

  ศกึษาผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม และต้นอ่อนของกล้วยไม้เอือ้งจําปาในสภาพ

ปลอดเชือ้โดยวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือบนอาหารสตูร VW ท่ีเติมไคโตซานเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8,  และ 

1.0 เปอร์เซน็ต์ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ พบว่า อาหารสตูร VW ท่ีเติมไคโตซานทุกความเข้มข้นเสามารถ กระตุ้นการ

เจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม และต้นอ่อนของกล้วยไม้เอือ้งจําปา เม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารสตูร VW ท่ีไม่ได้เติม

ไคโตซาน อาหารสตูร VW ท่ีเติมไคโตซาน 0.8 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของโปรโต

คอร์ม และต้นออ่นของกล้วยไม้เอือ้งจําปาได้ดีท่ีสดุ โดยพบว่าโปรโตคอร์มมีนํา้หนกัสดเฉลี่ย  0.1 กรัม มีอตัราการ

เจริญเป็นยอดออ่นจากโปรโตคอร์ม 19.3 ยอดตอ่ขวด นอกจากนีต้้นออ่นท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสตูร VW ท่ีเติม

ไคโตซาน 0.8 เปอร์เซ็นต์ ยังมีความสงูของต้นอ่อนสูงท่ีสดุ คือ 3.82 เซนติเมตร และมีนํา้หนกัสดต้นอ่อนเฉลี่ย

สงูสดุคือ 0.16 กรัม     

 

ABSTRACT 

The effect of chitosan on In vitro growth and development of Dendrobium moschatum culture 

was studied. Protocorms and plantlets were cultured in VW medium supplemented with chitosan at the 

concentrations of 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1.0 % (V/V) for 12 weeks. The results showed that all of the 

concentrations of chitosan could promote growth and development of protocorms and plantlets of D. 

moschatum compared with VW medium without chitosan as a control. VW medium supplemented with 

chitosan at the concentration of 0.8 % was the best concentration to promote growth and development 

of D. moschatum with the average of fresh weight of protocorm 0.1 g and 19.3 shoots regenerated from 

bottle.  Moreover, VW medium supplemented with chitosan at the concentration of 0.8 % could yielded 

the highest plantlets growth with the plantlet height of 3.82 cm and the average of fresh weight of 

seedling of 0.16 g.  
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คาํนํา 

 เอือ้งจําปา (Dendrobium moschatum (Buch-Ham) Sw.) เป็นกล้วยไม้ป่าชนิดกล้วยไม้อิงอาศยั     ลํา

ลูกกล้วยเป็นแท่งกลม ยาวประมาณ 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ใบรูปไข่แกมรี กว้าง 2.5-3 

เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อตามข้อ มีจํานวน 5-12 ดอก มีสีเหลือง เม่ือดอกบานเต็มท่ีจะกว้าง

ประมาณ 4 เซนติเมตร กลีบปากมีแต้มสีม่วงดํา ออกดอกเดือนเมษายน-มิถุนายน ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ พบในป่า

ดิบแล้งเกือบทกุภาคของประเทศไทย  

  ไคโตซาน (Chitosan) เป็นสารโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญในรูปของ D–

glucosamine ซึง่พบได้ในธรรมชาติ โดยเป็นองค์ประกอบในเปลือกนอกของสตัว์พวก กุ้ ง ปู แมลง และผนงัเซลล์

ของเชือ้ราบางชนิด เป็นวสัดุชีวภาพท่ีย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ   มีความปลอดภัยในการนํามาใช้กับมนุษย์ ไม่

ก่อให้เกิดการแพ้ และปลอดภยัต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษต่อพืช (ภาวดี, 2544) ปัจจุบัน ไคโตซานถูก

นํามาใช้กนัอย่างแพร่หลายทัง้ในด้านการเกษตร และอาหารเสริมสขุภาพ ในด้านการเกษตรกรรมนัน้ มีการนํา  ไค

โตซานมาใช้เป็นอาหารเสริมให้แก่พืชเพ่ือช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี ้ยงันําไปใช้ในการป้องกนั

โรคท่ีเกิดจากจลุินทรีย์สาเหตโุรคพืชหลายชนิดอีกด้วย (พรทิพย์ และศภุลกัษณ์, 2548; จินตนา และคณะ, 2549) 

จากการศกึษาการวิจยัท่ีผ่านมา มีรายงานการใช้สารไคโตซานร่วมกบัการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช พบว่า ไค

โตซานสามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ ได้ เช่น ศิริกุล และคณะ (2547) ทําการทดลองการ

เพาะเลีย้งเนือ้เยือ้เพ่ือขยายพนัธุ์ต้นเข้าพรรษาใบไผ่ โดยคดัเลือกยอดขนาด 1.0 เซนติเมตร  นํามาเพาะเลีย้งบน

อาหารแข็งสตูร MS ท่ีเป็นชุดควบคมุและท่ีเติม 6-Benzylaminopurine (BAP) ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ร่วมกบัการเติมไคโตซาน ออร์คิด-80 ท่ีระดบัความเข้มข้น 0, 10,  20,  40, 60 และ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดบั 

และชดุท่ีเติมไคโตซานจากออร์คิด-80 อย่างเดียวท่ีระดบัความเข้มข้น 0, 10,  20, 40, 60 และ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตามลําดบั ภายหลงัการเพาะเลีย้งเป็นเวลา 2 เดือน พบว่า การเติมไคโตซานทุกระดบัความเข้มข้นช่วยเพ่ิมการ

เจริญเติบโตของต้นท่ีเกิดใหม่ ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม ลําต้นใหญ่ สงัเกตผิวช่วงโคนต้นเป็นสีนํา้ตาลคล้ายต้นท่ี

เจริญเตม็ท่ี เม่ือเปรียบเทียบกบัชดุควบคมุท่ีเป็นอาหารแข็งสตูร MS และชุดการทดลองอาหารแข็ง MS ท่ีเติม BAP 

เพียงอย่างเดียว  Wikitkankosol and Thammasiri (2009) ศกึษาผลของไคโตซานท่ีได้จากเปลือกกุ้ งมาใช้ในการ

เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้ดินใบหมาก (Spathoglottis plicata) โดยเพาะเลีย้ง โปรโตคอร์มขนาด 0.1-0.2 

มิลลเิมตร บนอาหารสตูร ½ MS ท่ีเติมไคโตซานเข้มข้นตัง้แต่10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 พีพีเอ็ม 

ทัง้บนอาหารวุ้นและในอาหารเหลว ผลการทดลองพบว่าไคโตซานมีผลทําให้ โปรโตคอร์มมีการเจริญเติบโตพฒันา

เป็นยอดและรากได้ ซึง่การเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มบนอาหารวุ้นและในอาหารเหลวท่ีความเข้มข้น 40 พีพีเอ็ม 

และ 60 พีพีเอ็ม พบว่า โปรโตคอร์มมีการพฒันาเป็นต้นกล้าท่ีมีความยาวสงูสดุเท่ากบั 1.75 เซนติเมตร และ 7.75 

เซนติเมตร ตามลําดบั และพบว่าบนอาหารวุ้นและในอาหารเหลวท่ีความเข้มข้น 80  พีพีเอ็ม และ 90 พีพีเอ็ม 

สามารถชกันําให้เกิดจํานวนยอดมากสดุเท่ากบั 15.75 เซนติเมตร และ 78.25 เซนติเมตร ตามลําดบั ไคโตซานท่ี

ความเข้มข้น 20 พีพีเอม็ บนอาหารวุ้น และในอาหารเหลวท่ีไม่เติมไคโตซาน สามารถชกันําให้เกิดความยาวรากได้

สงูสดุเท่ากบั 3.13 เซนติเมตร และ 4.51 เซนติเมตร ตามลําดบั และพบว่าบนอาหารวุ้นและในอาหารเหลวท่ีความ

เข้มข้น 60 พีพีเอ็ม และ 20 พีพีเอ็ม สามารถชกันําให้เกิดจํานวนรากสงูสดุเท่ากบั 3.02 เซนติเมตร และ 47.00 

เซนติเมตร ตามลําดบั เปอร์เซน็ต์การเกิดยอดในอาหารเหลวพบวา่เกิดได้ 100 เปอร์เซน็ต์ ซึง่สงูกวา่ในอาหารวุ้น  
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ดังนัน้ การวิจัยครัง้นีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเข้มข้นของไคโตซานท่ีเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของเนือ้เย่ือกล้วยไม้เอือ้งจําปาเพ่ือช่วยส่งเสริมต้นกล้วยไม้เอือ้งจําปาให้มีการพฒันาของเนือ้เย่ือ และ

สามารถขยายพนัธุ์กล้วยไม้เอือ้งจําปาให้มีปริมาณมากขึน้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมโปรโตคอร์ม (Protocorm) และต้นอ่อนของกล้วยไม้เอือ้งจาํปา 

 โปรโตคอร์มของกกล้วยไม้เอือ้งจําปา ได้จากาการเพาะเลีย้งเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอือ้งจําปาท่ีได้รับการ

อนเุคราะห์จากศนูย์สง่เสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัตรัง  (พนัธุ์พืชเพาะเลีย้ง) นํามาเพ่ิมปริมาณ    โปร

โตคอร์ม  และต้นอ่อน ในอาหารสตูร VW (Vacin & Went, 1949) ท่ีเติมผงถ่าน 0.2 เปอร์เซ็นต์ เพาะเลีย้งเป็นเวลา 

1 เดือน ท่ีอณุหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2,000–3,000 ลกัซ์ นาน 12 ชัว่โมงต่อวนั สําหรับใช้ในการ

ทดลองตอ่ไป   

การทดสอบผลของไคโตซานที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อกล้วยไม้เอือ้งจาํปา 

เพาะเลีย้งโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งจําปาบนอาหารแข็งสูตร VW ท่ีเติมไคโตซาน ออร์คิด-80 (ศูนย์วสัดุ

ชีวภาพไคติน-ไคโตซาน สถาบนัวิจัยโลหะวสัด ุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ) ท่ีความเข้มข้น 0, 0.1, 0.2, 

0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั โดยใช้โปรโตคอร์มของกล้วยไม้เอือ้งจําปา จํานวน 20 ชิน้ ต่อ 1 ซํา้ 

(ขวด) จํานวน 10 ซํา้ ตอ่ชดุการทดลอง (Treatment)  และต้นอ่อนจํานวน 5 ต้น ต่อ 1 ซํา้ (ขวด) จํานวน 10 ซํา้ ต่อ

ชุดการทดลองเพาะเลีย้งท่ีอณุหภูมิ 27 องศาเซลเซียส  ความเข้มแสง 2,000–3,000 ลกัซ์   นาน 12  ชัว่โมงต่อวนั 

สงัเกตการพฒันาของเนือ้เย่ือเอือ้งจําปา บนัทึกข้อมลูนํา้หนกัสดของต้นอ่อนและโปรโตคอร์ม  จํานวนยอดต่อ โปร

โตคอร์ม ความสงูของต้นออ่น จํานวนใบของต้นอ่อน ภายหลงัจากการเพาะเลีย้งทุกสปัดาห์ เป็นเวลา  12 สปัดาห์  

โดยมีการย้ายเปลี่ยนอาหารใหมท่กุ 4 สปัดาห์ 

 วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

โดยวิธี Turkey 

 

ผลการทดลอง 

ผลของไคโตซานต่อการเกดิยอดจากโปรโตคอร์มของกล้วยไม้เอือ้งจาํปา 

 จากการศึกษาผลของไคโตซานต่อการเพ่ิมจํานวนยอดจากโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งจําปา พบว่า            

โปรโตคอร์มท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารท่ีเติมไคโตซานทกุสตูรมีอตัราการเพ่ิมขึน้ของจํานวนยอดมากกว่าสตูรอาหาร VW 

ท่ีไม่ได้เติมไคโตซาน โดยพบว่าอาหารสตูร VW ท่ีเติมไคโตซาน 0.8 เปอร์เซ็นต์ มีผลทําให้มีจํานวนยอดของเอือ้ง

จําปามากท่ีสดุ คือ 19.3 ยอดตอ่ขวด สว่นการเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร VW ท่ีไมเ่ติมไคโตซาน มีผลทําให้เอือ้งจําปา

เกิดยอดใหม่น้อยท่ีสุด คือ 5.3 ยอดต่อขวด (Table 1) และการเพ่ิมจํานวนยอดอ่อนของกล้วยไม้เอือ้งจําปา มี

จํานวนเพ่ิมขึน้หลงัจากเพาะเลีย้งไปแล้ว 4 สปัดาห์ (Figure 1) 

ผลของไคโตซานต่อนํา้หนักสดของต้นอ่อนจากการเพาะเลีย้งโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งจาํปา 

 จากการเพาะเลีย้งโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอือ้งจําปาบนอาหารสตูร VW ท่ีเติมไคโตซานเข้มข้น 0, 0.1, 0.2, 

0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการย้ายเลีย้งในอาหารใหม่สตูรเดิมทุก 4 สปัดาห์ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ 

พบวา่ ทกุสตูรอาหารท่ีมีการเติมไคโตซานเข้มข้นต่างๆ มีผลทําให้ต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะเลีย้งโปรโตคอร์มกล้วย
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ไม้เอือ้งจําปามีนํา้หนกัสดเพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบันํา้หนกัสดของต้นออ่นท่ีเพาะเลีย้งบนสตูรอาหาร VW ท่ีไม่เติม

ไคโตซาน โดยเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของไคโตซานในช่วง 0.1-0.8 เปอร์เซน็ต์มีผลทําให้นํา้หนกัสดของต้นอ่อนเพ่ิมขึน้ 

พบวา่ การเพาะเลีย้งบนสตูรอาหารท่ีเติมไคโตซานเข้มข้น 0.8 เปอร์เซน็ต์ ทําให้ต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งจําปามีนํา้หนกั

สดสงูท่ีสดุ คือ 0.10 กรัม ส่วนการเพาะเลีย้งโปรโตคอร์มในอาหารสตูร VW ท่ีไม่เติมไคโตซานมีนํา้หนกัสดต้นอ่อน

กล้วยไม้เอือ้งจําปาน้อยท่ีสดุ คือ 0.06 กรัม (Table 1)  

เม่ือพิจารณาลักษณะของโปรโตคอร์ม พบว่า ในสูตรอาหาร VW ท่ีเติมไคโตซานมีสีเขียวเข้มแต่มียอด

ขนาดเล็กอวบ แสดงถึงความสมบูรณ์ของโปรโตคอร์มเม่ือเปรียบเทียบกับอาหาร สูตร VW ท่ีไม่เติมไคโตซาน 

(Figure 2) 

 

Table 1 Effect of chitosan (orchid-80) on number of shoots and fresh weight of protocorm of D.  

 moschatum after 12 weeks of culture 

Chitosan 

concentration (%) 

No. of shoots per bottle  Fresh weight of protocorm (g) 

0 5.3 ± 0.483d 0.056 ± 0.0069d 

0.1 13.3 ± 0.483c 0.066 ± 0.0051c 

0.2 14.5 ± 0.527b  0.073 ± 0.0048bc 

0.4 13.6 ± 0.516c 0.074 ± 0.0051b 

0.6 14.9 ± 0.316b 0.075 ± 0.0052b 

0.8 19.3 ± 1.160a 0.098 ± 0.0042a 

1.0 14.8 ± 0.422b 0.074 ± 0.0051b 

Note:  All data are the average of ten replicates independent experiments 

 Values within columns followed by a different letter are significantly different at the 95 % 

confident level (Turkey Test) 

 

  
Figure 1 The growth and development of protocorm of D. moschatum on VW medium supplemented  

 with chitosan at the concentration of 0.8% after 0 week (A), 4 weeks (B), 8 weeks (C) and 12 

weeks (D) of culture 
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Figure 2 The growth and development shoots from protorm of D. moschatum on VW medium without 

chitosan (A) and supplemented with chitosan at the concentration of 0.1 % (B), 0.2% (C), 0.4% 

(D), 0.6 % (E), 0.8% (F) and 1.0% (G) after 12 weeks of culture 

 

ผลของไคโตซานต่อความสูงของต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งจําปา    

จากการเพาะเลีย้งต้นอ่อนของกล้วยไม้เอือ้งจําปาบนอาหารแข็งสตูร VW ท่ีเติมไคโตซานเข้มข้น 0, 0.1, 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการย้ายเลีย้งในอาหารใหม่สตูรเดิมทุก 4 สปัดาห์  เป็นระยะเวลา 12 

สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตร VW ท่ีเติมไคโตซาน 0.8 เปอร์เซ็นต์ทําให้ความสูงของต้นอ่อนสูงท่ีสุด คือ 3.82 

เซนติเมตร (Table 2) ต้นออ่นของกล้วยไม้เอือ้งจําปามีแนวโน้มสงูขึน้ตามความเข้มข้นของไคโตซานท่ีเพ่ิมขึน้ (0.4-

0.8 เปอร์เซ็นต์) (Table 2) เม่ือเปรียบเทียบกับอาหารสูตร VW ท่ีไม่เติมไคโตซาน พบว่าการเจริญเติบโตของ

กล้วยไม้เอือ้งจําปาท่ีเวลา 0-8 สปัดาห์ มีความสงูเพ่ิมขึน้น้อยมาก แตห่ลงัจาก 8 สปัดาห์ มีความสงูเพ่ิมขึน้  

ผลของไคโตซานต่อนํา้หนักสดของต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งจาํปา   

จากการเพาะเลีย้งต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งจําปา บนอาหารแข็งสตูร VW ท่ีเติมไคโตซาน เข้มข้น 0, 0.1, 0.2, 

0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการย้ายเลีย้งในอาหารใหม่สูตรเดิมทุก 4 สปัดาห์ เป็นระยะเวลา 12 

สปัดาห์ พบว่าทุกสตูรอาหารท่ีเติมไคโตซานท่ีความเข้มข้นต่างๆ มีผลทําให้ต้นอ่อนเอือ้งจําปามีนํา้หนกัสดเพ่ิมขึน้

ไมแ่ตกตา่งจากอาหารสตูรอาหาร VW ท่ีไม่เติมไคโตซาน โดยพบว่าอาหารสตูร VW ท่ีเติมไคโตซาน 0.8 เปอร์เซ็นต์

ทําให้ต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งจําปามีนํา้หนกัสดสงูท่ีสดุ คือ 0.16 กรัม (Table 2) แสดงถึงความสมบูรณ์ของต้นอ่อน

กล้วยไม้เอือ้งจําปา    

ผลของไคโตซานต่อจาํนวนใบของต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้งจาํปา 

จากการเพาะเลีย้งต้นออ่นกล้วยไม้เอือ้งจําปา บนสตูรอาหาร VW ท่ีเติมไคโตซานเข้มข้น 0, 0.1, 0.2, 0.4, 

0.6, 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการย้ายเลีย้งในอาหารใหม่สตูรเดิมทุก 4 สปัดาห์ เป็นระยะเวลา 12 สปัดาห์ 

พบว่า เม่ือย้ายเลีย้งบนอาหารสูตร VW ท่ีเติมไคโตซาน และท่ีไม่เติมไคโตซาน มีจํานวนใบในแต่ละสัปดาห์ไม่

แตกตา่งกนั (Table 2) 
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Table 2 Effect of chitosan (orchid-80) on plantlet length fresh weight and number of leaf from plantlet of 

D. moschatum after 12 weeks of culture 

Chitosan 

concentration (%) 

Plantlet length (cm) Fresh weight of plantlet 

(g) 

No. of leaf per 

plantlet 

0 2.46 ± 0.0516e 0.1120± 0.0042de 6.10 ± 0.316a 

0.1 2.66 ± 0.0516d        0.1100± 0.0047e 6.20 ± 0.422a 

0.2 2.36 ± 0.1174e   0.1170± 0.0048cde 6.30 ± 0.483a 

0.4 3.60 ± 0.1054b  0.1210± 0.0031cd         6.10 ± 0.316a 

0.6  3.51 ± 0.0994bc 0.1250± 0.0052c  6.10 ± 0. 316a 

0.8 3.82 ± 0.0919a 0.1570± 0.0149a 6.40 ± 0.483a 

1.0 3.45 ± 0.0707c 0.1460± 0.0069b 6.30 ± 0.413a 

Note:  All data are the average of ten replicates independent experiments 

 Values within columns followed by a different letter are significantly different at the 95 % 

confident level (Turkey Test) 

  

วิจารณ์ 

 จากการทดลองชกันําเพ่ิมจํานวนยอดจากโปรโตคอร์มของกล้วยไม้เอือ้งจําปาบนอาหารแข็งสตูร VW โดย

เติมไคโตซานท่ีความเข้มข้น 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ทุกสตูรอาหารท่ีเติม ไคโตซานท่ี

ความเข้มข้นต่างๆ มีผลกระตุ้นการเจริญของโปรโตคอร์ม เพ่ิมจํานวนยอดต่อโปรโตคอร์ม นํา้หนักสด จํานวนใบ 

และต้นอ่อนของกล้วยไม้เอือ้งจําปา ซึง่การทดลองนีใ้ห้ผลสอดคล้องกบังานวิจัยของศิริกุล และคณะ (2547) ท่ี

เพาะเลีย้งเนือ้เยือ้เพ่ือขยายพันธุ์ต้นเข้าพรรษาใบไผ่ โดยคดัเลือกยอดขนาด 1.0 เซนติเมตร นํามาเพาะเลีย้งบน

อาหารแข็งสตูร MS ท่ีเป็นชุดควบคมุและท่ีเติม BAP ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  ร่วมกบัการเติมไคโตซาน 

ออร์คิด-80 ท่ีระดบัความเข้มข้นต่างๆ ภายหลงัการเลีย้งเป็นเวลา 2 เดือน พบว่า การเติมไคโตซานทุกระดบัความ

เข้มข้น ช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตของต้นท่ีเกิดใหม ่ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม ลําต้นใหญ่ จากการทดลองเม่ือเติมไค

โตซานท่ีระดบัความเข้มข้นท่ีไมเ่หมาะสมจะสง่ผลให้การเจริญเติบโตของโปรโตคอร์ม และต้นออ่นของกล้วยไม้เอือ้ง

จําปาหยุดชะงัก หรือเจริญเติบโตช้าลง โดยพบว่าไคโตซานท่ีความเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ เป็นความเข้มข้นท่ี

เหมาะสมตอ่การเพาะเลีย้งกล้วยไม้เอือ้งจําปาท่ีสดุ แต่เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของไคโตซานเป็น 1.0 เปอร์เซ็นต์ มีผล

ทําให้อตัราการเจริญของโปรโตคอร์ม และต้นออ่นของกล้วยไม้เอือ้งจําปาลดลง นอกจากนีพ้บว่า อาหารสตูร VW ท่ี

ไม่เติมไคโตซาน และเติมไคโตซานท่ีความเข้มข้นต่างๆ ไม่มีผลต่อการเพ่ิมขึน้ของจํานวนใบของต้นอ่อนกล้วยไม้

เอือ้งจําปา 
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สรุป 

จากการศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมจํานวนยอด ความสูง และนํา้หนักสดของโปรโตคอร์ม 

และต้นออ่นของกล้วยไม้เอือ้งจําปา จากการเพาะเลีย้ง พบวา่อาหารแข็งสตูร VW ท่ีเติมไคโตซาน 0.8 เปอร์เซ็นต์ มี

การเจริญเติบโตได้ดีท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารสตูร VW ท่ีเติมไคโตซานความเข้มข้นตา่งๆ  
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